
รายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบติัราชการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
1

ตัวช้ีวดัที ่2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มภารกจิ  

  2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ  
นํา้หนัก  :  ร้อยละ 2 
คาํอธิบาย :  ผลสาํเร็จของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน พิจารณาจากความสามารถในการติดตาม
เร่งรัดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและใชจ่้ายเงินงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลต่อการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล   
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :   
 ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 72 ร้อยละ 73.50 ร้อยละ 75 
(เป้าหมายตามมติ ครม.) 

ร้อยละ 76.50 ร้อยละ 78 

 

เงื่อนไข  :   การคาํนวณเงินงบประมาณประจาํปี ทั้งน้ี ไม่รวมงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพิ่มเติมระหวา่ง
ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรหลงัวนัท่ี 15 กนัยายน 2553 และ
งบประมาณท่ีส่วนราชการประหยดัได ้รวมถึงมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน  :   

 

ตัวช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั 
 

หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี   ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ร้อยละของอตัราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 80.45 78.61 75.78 

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล  :   
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS)   

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั 1 :  กรมบญัชีกลาง เบอร์ติดต่อ : 0-2271-0686 – 90 ต่อ 6206 

      (สาํนกับริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ)  
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นายณพงศ ์   ศิริขนัตยกลุ เบอร์ติดต่อ : 0-2273-9807 
    นางสาวทิวาพร  ผาสุก 

   นางสาวจุลลิกา พานิชเจริญ 
เบอร์ติดต่อ : 0-2271-0686 – 90 ต่อ 4206 

และ 4617 
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 
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ตัวช้ีวดัที ่2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มภารกจิ  

 

2.2 ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 
หน่วยวดั  :  ร้อยละ  
นํา้หนัก  :  ร้อยละ 1 
คําอธิบาย :  ผลสาํเร็จของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม พิจารณาจากความสามารถในการติดตาม
เร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและใชจ่้ายเงินงบประมาณอย่าง 
มีประสิทธิภาพ   ซ่ึงส่งผลต่อการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล   
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :   
 ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +  0.50 /- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 

(เป้าหมายตามมติ ครม.) 
ร้อยละ 94.5 ร้อยละ 95 

 

เงื่อนไข  :   การคาํนวณเงินงบประมาณประจาํปี ทั้งน้ี ไม่รวมงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพิ่มเติมระหวา่ง
ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรหลงัวนัท่ี 15 กนัยายน 2552 และ
งบประมาณท่ีส่วนราชการประหยดัได ้รวมถึงมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน  :   

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั 
 

หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี   ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ร้อยละของอตัราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายรวม 

ร้อยละ 93.91 92.32 92.42 

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล  :   
 ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS)   

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั 1 :  กรมบญัชีกลาง     เบอร์ติดต่อ : 0-2271-0686 – 90 ต่อ 6331 
       (สาํนกับริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ)  
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นายณพงศ ์  ศิริขนัตยกลุ เบอร์ติดต่อ : 0-2273-9807 
    นางสาวทิวาพร  ผาสุก 

   นางสาวจุลลิกา พานิชเจริญ 
เบอร์ติดต่อ : 0-2271-0686 – 90 ต่อ 4206 

และ 4617 
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 
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ตัวช้ีวดัที ่2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มภารกจิ  

  2.3 ร้อยละความสําเร็จในการพฒันาระบบการเบิกจ่ายเงินโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
หน่วยวดั  :  ระดับ  
นํา้หนัก  :  ร้อยละ 1 
คาํอธิบาย :  

1. เพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบงานบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS)  
ใหร้องรับโครงการพฒันาระบบการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 

2.  เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินโครงการแผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็งไดต้ามวงเงิน 
ท่ีไดรั้บการจดัสรร 

3. เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินโครงการแผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 
ใหเ้ป็นไปตามท่ี ครม. มีมติ 

4. เพื่อให้สามารถแสดงรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการแผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็งเสนอ
คณะกรรมการกลัน่กรองฯ ได ้
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั โดยพิจารณาจากความกา้วหนา้ของขั้นตอนการ
ดาํเนินงานและรองรับโครงการท่ีกาํหนดใหด้าํเนินการในปี 2553 ตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

โดยที ่: ระดบัท่ี 1  คือ ศึกษาขอ้มูล ขั้นตอนการปฏิบติังานในระบบ GFMIS และ วเิคราะห์ ประมวลขอ้มูล และออกแบบ 
ระบบพร้อมทั้งกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

  ระดบัท่ี 2  คือ ทดสอบระบบงานต่าง  ๆร่วมกบัสาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั 
  ระดบัท่ี 3  คือ ยกร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบติังาน/หนงัสือสัง่การและปรับปรุงแกไ้ข 
  ระดบัท่ี 4  คือ  เสนอกรมพิจารณาสัง่การ การปฏิบติังานของส่วนราชการ 
  ระดบัท่ี 5  คือ มีระบบการเบิกจ่ายเงิน โครงการแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ รวมทั้งพฒันาบุคลากร 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาระบบการเบิก
จ่ายเงินโครงการแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 

ระดบั - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2552 รับทราบแผนการลงทุนโครงการภายใต ้
แผนฟ้ืนฟเูศรษฐกิจระยะท่ี 2 (แผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555) ในช่วงปีงบประมาณ 2552 – 2555 พร้อมทั้ง
เห็นชอบแนวทางการดํา เนินโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟู เศรษฐกิจ  ระยะท่ี   2  โดยมอบหมายให้
กระทรวงการคลงัรับผิดชอบในการติดตาม ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจระยะท่ี 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั และมติคณะกรรมการกลัน่กรอง
โครงการภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี  2  ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานสาํหรับโครงการภายใตแ้ผน
ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจระยะท่ี  2  (แผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555)  ใหก้ารเบิกจ่ายเงินดาํเนินการผา่นระบบบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information system: GFMIS) 
เพื่อจะทาํให้การเบิกจ่ายเงินตามโครงการดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมอบหมายให้
กระทรวงการคลงัเป็นผูรั้บผดิชอบในการประสานงานและเตรียมระบบใหมี้ความพร้อมและสามารถเบิกจ่าย
ไดท้นัที ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2552 เป็นตน้ไป   

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั 1:  กรมบญัชีกลาง เบอร์ติดต่อ :  0-2271-0686-90 ต่อ 6331 
  นางอญัชลี   ศรีอาํไพ  เบอร์ติดต่อ :  02-2710798 ต่อ 6526 
  สิบเอกพงศธร   ณ นคร เบอร์ติดต่อ :  02-2710798 ต่อ 6526 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :      จ่าอากาศโทหญิงเรณุกา สุขสงค ์ เบอร์ติดต่อ :  02-2739024 ต่อ 6526 
  (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร)  
หมายเหตุ : 1 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 
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ตัวช้ีวดัที ่2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มภารกจิด้านรายจ่ายและหนีสิ้น 

2.4   ภาระหนีต่้องบประมาณ 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 
นํา้หนัก :  ร้อยละ 2 
คาํอธิบาย  :  เป็นการวดัภาระหน้ีของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกบังบประมาณรายจ่ายประจาํปีนั้นๆ 
โดยกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบักรอบความยัง่ยนืทางการคลงั ซ่ึงปัจจุบนักาํหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 15 
สูตรการคาํนวณ :  
 
 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 1 : 
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 2 ระดบั  ดงัน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ภาระหน้ีต่องบประมาณมากกวา่ร้อยละ 15 

5 ภาระหน้ีต่องบประมาณนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 15    
 

เงื่อนไข : หากมีการบริหารหน้ีโดยการ Refinance ท่ีแสดงให้เห็นถึงการลดตน้ทุนและปิดความเส่ียงได ้
ใหถื้อเป็นขอ้ยกเวน้สามารถนาํมาหกัออกจากภาระหน้ีได ้
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตีปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ภาระหน้ีต่องบประมาณ ร้อยละ 11.26 
(19.78) 

10.45 
(19.19) 

10.20 
(21.63) 

- ภาระหน้ี ลา้นบาท     309,793 
    (176,309) 

    318,473.65 
    (173,429.49) 

    422,259.74 
    (198,991.93) 

- งบประมาณรายจ่าย  ลา้นบาท    1,566,200     1,660,000     1,951,700 

หมายเหตุ :  ตวัเลขในวงเลบ็เป็นตวัเลขภาระหน้ีต่องบประมาณท่ีไม่มีการบริหารจดัการ  
 
 
 

ภาระหน้ี 
งบประมาณรายจ่าย 

X 100 
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แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ โดยนาํขอ้มูลภาระหน้ีมาจากระบบ
ฐานขอ้มูลหน้ีของสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ และขอ้มูลพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซ่ึง
รวมเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีจดัสรรใหแ้ก่รัฐวสิาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั 2 :   สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :      นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ์  เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5514 
  (สาํนกันโยบายและแผน)  
  นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5902 
  (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร)  
หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละตวัช้ีวดั  
                   2 การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 
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ตัวช้ีวดัที ่2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                     ของกลุ่มภารกจิด้านรายจ่ายและหนีสิ้น 

2.5   หนีส้าธารณะคงค้างต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําปี 

หน่วยวดั : ร้อยละ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 2 
คําอธิบาย : เป็นการวดัยอดหน้ีสาธารณะคงคา้งในปีงบประมาณหน่ึงๆ เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ตามท่ีกระทรวงการคลงัเผยแพร่เป็นรายเดือน  
สูตรการคาํนวณ :  
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 1 : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 
ดงัน้ี 

•   หน้ีสาธารณะคงคา้ง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 66 เท่ากบั   1   คะแนน 

•   หน้ีสาธารณะคงคา้ง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 63 เท่ากบั   2   คะแนน 

•   หน้ีสาธารณะคงคา้ง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 เท่ากบั   3   คะแนน 

•   หน้ีสาธารณะคงคา้ง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 57 เท่ากบั   4   คะแนน 

•   หน้ีสาธารณะคงคา้ง ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 54 เท่ากบั   5   คะแนน 
เงื่อนไข :  1. ไม่นบัเงินรวมการกูเ้งินตามมาตรา 20 (5) พฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ตามพระราชบญัญติั 
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

2. กรณีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นนัยสาํคัญต่อตัวช้ีวดั สาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะหารือ 
กบัคณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมินผลอีกคร้ัง เพื่อขออุธรณ์ปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
หน้ีสาธารณะคงคา้งต่อ GDP  ณ ราคาประจาํปี * ร้อยละ 38.51 37.56 44.23 
- หน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือนกนัยายน ลา้นบาท 3,285,072 3,408,331 4,002,031 
- GDP ** ลา้นบาท 8,529,836.00  9,075,493.00  9,047,631.00 

 

ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
GDP 

X  100 
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หมายเหตุ : *   ตวัเลขหน้ีสาธารณะคงคา้งต่อ GDP ณ ราคาประจาํปี เป็นตวัเลขท่ี สบน. ใชเ้ผยแพร่ใน Website                      
     (www.pdmo.mof.go.th) ทั้งน้ี สบน. จะปรับตวัเลขใหเ้ป็นปัจจุบนัตามตวัเลข GDP ล่าสุดท่ีสาํนกังาน 
     คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ 

**   GDP ปี 2549 2550 และ 2551 เป็นตวัเลขจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2553 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลเงินกูใ้นและต่างประเทศของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบนัการเงิน  

และหน้ีสินของ FIDF เช่น เง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้การเบิกจ่ายเงินกู ้การชาํระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียม รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้ าประกัน) รวมถึงการเปล่ียนแปลงในอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ CS-DRMS ซ่ึงศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผูด้าํเนินการและติดตาม 
บนัทึกขอ้มูล 

2. ประมาณการ GDP ไดจ้ากสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3. ความถ่ีในการจดัเกบ็ขอ้มูล สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะจะรวบรวมขอ้มูล และจดัทาํรายงาน 

ผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ส่งผลให้กระทรวงการคลงั 
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั 2 :   สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :      นายวศิน  ชูจิตารมย ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5207 
  (ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ)  
  นางสาวภทัรวรรณ  ปริยวาที เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5510 
  (สาํนกันโยบายและแผน)  
  นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5902 
  (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร)  

หมายเหตุ :  1 
 รูปแบบการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละตวัช้ีวดั  

                   2  การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 
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ตัวช้ีวดัที ่2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                     ของกลุ่มภารกจิด้านรายจ่ายและหนีสิ้น 

2.6   ร้อยละความสําเร็จในการออกพนัธบัตรรัฐบาลเพือ่ใช้เป็นอตัราดอกเบีย้อ้างองิได้ตามรุ่นอายุ 
และวงเงินทีว่างแผนไว้ 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 
นํา้หนัก  :  ร้อยละ 2 
คําอธิบาย  :  สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดจ้ดัทาํแผนการออกพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อใชเ้ป็นอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกาํหนดให้การออกพนัธบตัรแต่ละรุ่นในตลาดแรกมีขนาดใหญ่
และมีสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อให้สามารถสร้างอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวางแผน
ให้ออกพนัธบตัรรุ่นอายุ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อหล่อเล้ียงตลาดอย่างสมํ่าเสมอ อนัแสดงถึง
การดาํเนินงานเพื่อพฒันาตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลกัของระบบการเงินไทย 
ปีงบประมาณ 2553 กาํหนดการออกพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือใชเ้ป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง วงเงินรวม 215,000 ลา้นบาท 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

• รุ่นอาย ุ 5 ปี วงเงิน 90,000 ลบ. 

• รุ่นอาย ุ10 ปี วงเงิน 55,000 ลบ. 

• รุ่นอาย ุ15 ปี วงเงิน 30,000 ลบ. 

• รุ่นอาย ุ20 ปี วงเงิน 30,000 ลบ. 

• รุ่นอาย ุ30 ปี วงเงิน 10,000 ลบ. 
เกณฑ์การให้คะแนน1  :   

 กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

เงื่อนไข  :  กรณีมีปัจจยัภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมและส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบติัการ/ผลการ
ดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั จะขออุทธรณ์เพื่อใหพ้ิจารณาปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการออกพนัธบตัรร้อยละ 60 ของวงเงินรวม 

2 มีการออกพนัธบตัรร้อยละ 70 ของวงเงินรวม 

3 มีการออกพนัธบตัรร้อยละ 80 ของวงเงินรวม 

4 มีการออกพนัธบตัรร้อยละ 90 ของวงเงินรวม 

5 มีการออกพนัธบตัรร้อยละ 100 ของวงเงินรวม 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน  :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตีปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ร้อยละความสาํเร็จ 
ในการออกพนัธบตัรรัฐบาล
เพื่อใชเ้ป็นอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงไดต้ามรุ่นอาย ุ
และวงเงินท่ีวางแผนไว ้

ระดบั มีการออกพนัธบตัร
รัฐบาลเพ่ือใชเ้ป็น
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
รุ่นอาย ุ7 ปี และ10 ปี 
วงเงินรวม 90,485 
ลา้นบาท 

มีการออกพนัธบตัร 
รัฐบาลเพ่ือใชเ้ป็น
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
รุ่นอาย ุ5,10,15 และ
20 ปี วงเงินรวม
178,000ลา้นบาท  

มีการออกพนัธบตัร 
รัฐบาลเพ่ือใชเ้ป็น
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
รุ่นอาย ุ5,10,15 และ
30 ปี วงเงินรวม 
209,530 ลา้นบาท  

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล  : 
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ โดยสาํนกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี และสาํนกัจดัการหน้ี 1

เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การวางแผนและการออกพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง  
โดยประสานการจดัเกบ็ขอ้มูลและรวบรวมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัทาํรายงาน 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั 2 :   สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :      นายนครินทร์  พร้อมพฒัน ์ เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ 5807 

  (สาํนกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี)  

  นางสาววรนาถ  เตชะวนาพร เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ 5312 

  (สาํนกัจดัการหน้ี 1)  

  นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5902 
  (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร)  
หมายเหตุ : 1  รูปแบบการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละตวัช้ีวดั 

2  การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 
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ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวดัที ่3 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกจิหลกั/

เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
ตัวช้ีวดัที ่3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ 
                      ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

หน่วยวดั : ระดับ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 3 
คําอธิบาย : การจดัทาํแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจาํปีงบประมาณ เป็นการดาํเนินการตามพระราชบญัญติั
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เพื่อใชใ้นการกาํกบัดูแลการก่อหน้ีและการบริหารหน้ีของ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ โดยสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะจะดาํเนินการจดัทาํแผนฯ
ให้แลว้เสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณถดัไป เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใชเ้ป็นกรอบการทาํงานไดใ้นวนัเร่ิมตน้
ของปีงบประมาณนั้นๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กาํหนดเป็นระดบัขั้นของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณาจาก
ความกา้วหนา้ของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
 
โดยที ่:  ขั้นตอนท่ี 1 : จดัทาํแบบฟอร์มแผนฯ ปี 54 เพื่อรวบรวมความตอ้งการใชเ้งินกูแ้ละบริหารหน้ี 
และส่งไปใหห้น่วยงานต่างๆดาํเนินการไดส้าํเร็จ 
 ขั้นตอนท่ี 2 : กลัน่กรองโครงการและความตอ้งการบริหารหน้ีของหน่วยงานต่างๆไดส้าํเร็จ 
 ขั้นตอนท่ี 3 : จดัทาํร่างแผนฯ ปี 54 เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 
และติดตามโครงการเงินกูภ้ายใตแ้ผนการบริหารหน้ีสาธารณะสาํเร็จ 
 ขั้นตอนท่ี 4 : เสนอแผนฯ ปี 54 และผลกระทบจากการดาํเนินการตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
และกาํกบัการบริหารหน้ีสาธารณะสาํเร็จ 



รายละเอียดตวัช้ีวดัเพ่ือประกอบคาํรับรองการปฏิบติัราชการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
   

                        12

 ขั้นตอนท่ี 5 : เสนอแผนฯ ปี 54 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ ภายในเดือน ก.ย. 2553 

เงื่อนไข :  หากสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดด้าํเนินการตามแผนงานท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ และมีปัจจยัภายนอกท่ี
อยูน่อกเหนือการควบคุมของ สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ทาํใหค้ณะรัฐมนตรีไม่สามารถใหค้วามเห็นชอบ 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ กใ็หไ้ดรั้บการยกเวน้ 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํ 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ระดบั สาํเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรี 
เพื่อใหค้วาม
เห็นชอบ เม่ือ วนัท่ี 
18 ก.ย. 50 

สาํเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรี
เพื่อใหค้วาม
เห็นชอบ เม่ือ วนัท่ี 
14 ต.ค. 51 

สาํเร็จ 
เสนอแผนฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรี
เพื่อใหค้วาม
เห็นชอบ เม่ือ วนัท่ี 
22 ก.ย. 52 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 ระดบัคะแนนท่ี 1 : ใชบ้นัทึกการนาํส่งแบบฟอร์มแผนฯปี 53 ใหห้น่วยงานต่างๆ เป็นหลกัฐาน 
 ระดบัคะแนนท่ี 2 : ใชต้ารางสรุปขอ้มูลผลกลัน่กรองโครงการและความตอ้งการบริหารหน้ีของ 

หน่วยงานต่างๆ เป็นหลกัฐาน 
 ระดบัคะแนนท่ี 3 : ใชร้ายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 

และติดตามโครงการเงินกูภ้ายใตแ้ผนการบริหารหน้ีสาธารณะเป็นหลกัฐาน 
 ระดบัคะแนนท่ี 4 : ใชร้ายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกาํกบัการบริหารหน้ีสาธารณะ 

เป็นหลกัฐาน 
 ระดบัคะแนนท่ี 5 : ใชว้นัท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัแผนฯ เป็นหลกัฐาน แต่หากมีปัจจยั 

ภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม ใหใ้ชว้นัท่ีท่ีหนงัสือออกจากสาํนกังาน 
บริหารหน้ีสาธารณะเป็นหลกัฐาน 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั  :  ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5500 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นายเอกราช  เข่ือนขนัธ์สถิตย ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5502 
                            นางสาวนีรชา มรกตราภรณ์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5514 
                            นางสาวจนัทิรา ตรงรัศมีทอง เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5515 
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ตัวช้ีวดัที ่3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ 
                      ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

3.1.2  ระดับความสําเร็จของการพฒันาแบบจําลองบริหารความเส่ียง (Risk Model) ระยะที ่3 
หน่วยวดั : ระดับ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 4 
คาํอธิบาย : แบบจาํลองบริหารความเส่ียง เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์การบริหารจดัการหน้ี เพื่อสนบัสนุนให้
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะสามารถดาํเนินการบริหารหน้ีและความเส่ียงของหน้ีสาธารณะในเชิงรุก โดยมี
เป้าหมายให้มีตน้ทุนตํ่าภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีเหมาะสมได ้ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 3 ระดบั  ดงัน้ี 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จดัทาํและส่งรายงาน Exposure Report และรายงานตน้ทุนและความเส่ียงรายเดือน 
และรายไตรมาส ตามลาํดบั 

3 ทบทวน Portfolio Benchmarking นาํเสนอต่อ ผูบ้ริหารสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ สาํเร็จ 

5 พฒันาแบบจาํลองบริหารความเส่ียงระยะท่ี 3 สาํเร็จและนาํเสนอต่อกระทรวงการคลงั เพื่อทราบ 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
แบบจาํลองบริหารความเส่ียง (Risk Model) 
ระยะท่ี 3 

ระดบั - พฒันาแบบจาํลองเพ่ือการบริหารหน้ี
และความเส่ียงไปสู่ Stochastic 
Model สาํเร็จและนาํเสนอต่อ
กระทรวงการคลงั 

- 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) โดยสาํนกันโยบายและแผนเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการวิเคราะห์

ตน้ทุนและความเส่ียง Portfolio หน้ีสาธารณะโดยการใชแ้บบจาํลองฯ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างแบบจาํลองฯ รวมทั้ง
การจดัทาํรายงานตน้ทุนและความเส่ียง มาจากระบบฐานขอ้มูล GFMIS-TR และจากการประสานงานและรวบรวมจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั  :  ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5500 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวปิยธิดา  สวนสุข เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5519 

 นางสาวศิรี  จงดี เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5516 
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ตัวช้ีวดัที ่3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ 
                      ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

3.1.3  ร้อยละความสําเร็จในการออกพนัธบัตรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบีย้ลอยตัว (Floating Rate Bond)  
 ได้ตามจํานวนทีว่างแผนไว้ 

หน่วยวดั : ร้อยละ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 4 
คําอธิบาย : สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดจ้ดัทาํแผนการออกพนัธบตัรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการระดมทุนรูปแบบใหม่ของรัฐบาล รองรับความตอ้งการระดมทุนท่ีสูงข้ึน และเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกสาํหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการลดความเส่ียงจากการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ีย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3.คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

(22,000 ลา้นบาท) 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

เงื่อนไข : ค่าเป้าหมายท่ีระดบัคะแนน 3 คะแนน ออกพนัธบตัรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (Floating Rate Bond) 
ไดต้ามจาํนวนท่ีวางแผนไว ้ร้อยละ 80 (22,000 ลา้นบาท) และมีช่วงปรับคะแนนเท่ากบั +/- ร้อยละ 10 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ร้อยละความสาํเร็จในการออก
พนัธบตัรรัฐบาลประเภทอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั (Floating Rate 
Bond) ไดต้ามจาํนวนท่ีวางแผนไว ้

ระดบั - - มีการออกพนัธบตัร
รัฐบาลประเภทอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั 22,000 
ลา้นบาท 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ โดยสาํนกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี และสาํนกัจดัการหน้ี 1 เป็นหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ การวางแผนและการออกพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือใชเ้ป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยประสานการจดัเก็บขอ้มูล
และรวบรวมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัทาํรายงาน 
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั  :  ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5800 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : นายนครินทร์  พร้อมพฒัน์ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5807 

นางสาววรนาถ  เตชะวนาพร เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5312 
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ตัวช้ีวดัที ่3.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ 
                      ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

3.1.4 ระดับความสําเร็จในการจัดทาํแผนการลงทุนและแผนการระดมทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ 2555 
ภายใต้พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักู้เงิน เพือ่ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกจิ 
พ.ศ. 2552 

หน่วยวดั : ระดับ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 4 
คําอธิบาย : แผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 เป็นการดาํเนินโครงการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล (มาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 2) ท่ีกระทรวงการคลงัไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัทาํแผนการลงทุนโดยการพิจารณากลัน่กรอง
โครงการท่ีมีความพร้อมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ ตลอดจนเสนอขออนุมติัโครงการ
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจดัทาํแผนการระดมทุนของโครงการ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนความตอ้งการใชจ่้ายเงิน
มีตน้ทุนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ตลอดจนดาํเนินการบริหารหน้ีดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัสถานะทางการคลงัของรัฐบาล 
ทั้งน้ี กระทรวงการคลงัจะดาํเนินการกูเ้งินโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินฯ พ.ศ. 2552  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กาํหนดเป็นระดบัขั้นของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณาจาก
ความกา้วหนา้ของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
 
โดยที ่:  ขั้นตอนท่ี 1 : จดัทาํแผนการลงทุนและแผนการกูเ้งิน สาํหรับโครงการท่ีจะใชเ้งินกูภ้ายใตพ้ระราชกาํหนด 
ใหอ้าํนาจกระทรวงการกูเ้งินฯ วงเงิน 200,000 ลา้นบาท และนาํเสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง และบริหารโครงการ
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 ขั้นตอนท่ี 2 : พิจารณาและจดัทาํแผนการกูเ้งินและบริหารเงินกูส้าํหรับโครงการตามแผนปฏิบติัการไทย
เขม้แขง็ 2555 เพื่อกาํหนดวงเงินรายละเอียดและเง่ือนไขการกูเ้งิน ตามพระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการกูเ้งินฯ 
วงเงิน 200,000 ลา้นบาท. สาํหรับโครงการตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ท่ีมีแผนการเบิกจ่ายในปี 2552 รวมทั้ง
เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินการของหน่วยงานภายในสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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 ขั้นตอนท่ี 3: จดัทาํแผนการลงทุนและแผนการกูเ้งิน สาํหรับโครงการท่ีจะใชเ้งินกูภ้ายใตพ้ระราชกาํหนดให้
อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินฯ (เพิ่มเติม) วงเงิน 150,000 ลา้นบาท และเสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง และบริหารโครงการ
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 ขั้นตอนท่ี 4: พิจารณาและจดัทาํแผนการกูเ้งินและบริหารเงินกูส้าํหรับโครงการตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 
2555 เพื่อกาํหนดวงเงินรายละเอียดและเง่ือนไขการกูเ้งิน ตามพระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินฯ 
(เพิ่มเติม) วงเงิน 150,000 ลบ. สําหรับโครงการตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็งท่ีมีแผนการเบิกจ่ายในปี 2553 
รวมทั้งเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินการของหน่วยงานภายในสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 5 : จดัทาํแนวทางการบริหารเงินสดและกาํหนดระดบัเงินสดสาํรองในบญัชีเงินนอกงบประมาณ 
(บญัชีไทยเขม้แข็ง) เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานเจา้ของหน่วยงานเจา้ของโครงการและการจดัทาํ
ระบบบญัชีเงินกูส้าํหรับการกูเ้งินตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 พร้อมทั้งรายงานสถานะเงินกูใ้นบญัชีเงิน
นอกงบประมาณตลอดจน รายงานผลการกูเ้งินและการเบิกจ่ายเงินกูโ้ดยมีรายละเอียดของตน้ทุนการกูเ้งิน ผลการ
เบิกจ่ายเงินกูร้ายหน่วยงาน เป็นตน้ และนาํเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองและบริหารโครงการภายใตแ้ผนปฏิบติัการ
ไทยเขม้แขง็ 2555 และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ
แผนการลงทุนและแผนการระดมทุน
โครงการตามแผนปฏิบติัการไทย
เขม้แขง็ 2555 ภายใตพ้ระราชกาํหนด 
ใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน 
 เพื่อฟ้ืนฟแูละเสริมสร้างความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

ระดบั - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
ระดบัคะแนนท่ี 1 : มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติโครงการท่ีจะใชเ้งินกูภ้ายใตพ้ระราชกาํหนด 

ใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินฯ วงเงิน 200,000 ลา้นบาท 
ระดบัคะแนนท่ี 2 : มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัวงเงิน รายละเอียดและเง่ือนไขการกูเ้งิน 

 ตามพระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินฯ สาํหรับโครงการวงเงิน 200,000 ลา้นบาท 
ระดบัคะแนนท่ี 3 : มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติโครงการท่ีจะใชเ้งินกูภ้ายใตพ้ระราช  

  กาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินฯ วงเงิน 150,000 ลา้นบาท 
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 ระดบัคะแนนท่ี 4 : มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัวงเงิน รายละเอียดและเง่ือนไขการกูเ้งิน 
 ตามพระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินฯ สาํหรับโครงการวงเงิน 150,000 ลา้นบาท 

 ระดบัคะแนนท่ี 5 : มติคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการกูเ้งินและการเบิกจ่ายเงินกูโ้ดยมีรายละเอียด 
 ของตน้ทุนการกูเ้งิน การบริหารเงินกู ้และรายงานสถานะเงินกูใ้นบญัชีเงินนอกงบประมาณ 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั  :  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการระดมทุน 
                                    โครงการลงทุนภาครัฐ 

เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050 ต่อ 5700 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวจินดารัตน์  วิริยะทวีกลุ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5703 
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ตัวช้ีวดัที ่3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักตามเป้าหมายผลผลติของส่วนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

3.2.1 วงเงินการบริหารการชําระหนีข้องรัฐบาล 

หน่วยวดั : ร้อยละ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 5 
คําอธิบาย : เป็นการวดัผลสาํเร็จจากร้อยละของผลผลิตเชิงปริมาณ (Output) ของงานการบริหารการชาํระหน้ีของ 
รัฐบาล เทียบกบัเป้าหมายผลผลิตของตวัช้ีวดัเชิงปริมาณท่ีกาํหนดไวต้ามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 คือ วงเงินการบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล 197,946.1684 ลา้นบาท (จาํนวนงบชาํระหน้ี 
ท่ีไดรั้บจดัสรร) 
สูตรการคาํนวณ :  

 

คิดจากจาํนวนงบชาํระหน้ีท่ีใชไ้ป  ÷  จาํนวนงบชาํระหน้ีท่ีไดรั้บจดัสรร  X  100 
                    

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

วงเงินการบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล ร้อยละ 99.99 100 99.91 
 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
            เกบ็รวบรวมขอ้มูลจาํนวนงบชาํระหน้ีท่ีใชไ้ปจากผลการดาํเนินงานของสาํนกับริหารการชาํระหน้ี  
และนาํมาคาํนวณตามสูตรการคาํนวณ เพือ่จดัลาํดบัการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั  :  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการชาํระหน้ี เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5600 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวศิรสา  กนัตพ์ิทยา เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5113 

นายภูพฒัน์  อาภรณ์สุวรรณ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5605 
นายญาณวฒิุ  ปาละชยัวฒิุ เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5606 
นางสาวธนญัวรรณ  มานอ้ย เบอร์ติดต่อ :  0-2265-8050  ต่อ 5620 
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มิติที ่2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ประเด็นการประเมินผล : ความพงึพอใจ 
ตัวช้ีวดัที ่ 5 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้กาํหนดนโยบาย 
นํา้หนัก : ร้อยละ 3 
คาํอธิบาย : 

• ผูก้าํหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีตั้งข้ึนโดยกฎหมายซ่ึงกาํหนด
นโยบายให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงท่ีส่วนราชการสงักดั  

• พิจารณาจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผูก้าํหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสาํนกังาน ก.พ.ร.  
• ประเดน็การสาํรวจประกอบดว้ยประเดน็สาํคญัๆ ดงัน้ี  

(1) ความพึงพอใจดา้นความเขา้ใจต่อนโยบายท่ีมอบหมาย  
(2) ความพึงพอใจดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบติั  
(3) ความพึงพอใจดา้นการติดตามและนาํเสนอผลใหท้ราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 

ระดับ  1 คะแนน ระดับ  2  คะแนน ระดับ  3  คะแนน ระดับ  4  คะแนน ระดับ  5  คะแนน 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

เงื่อนไข : ประเดน็ขอ้สงัเกตของผูป้ระเมินอิสระ จะนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาปรับคะแนน 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ร้อยละความพงึพอใจของผูก้าํหนดนโยบาย ร้อยละ - - - 
แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล: 

จดัเกบ็ขอ้มูลจากแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูก้าํหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสาํนกังาน ก.พ.ร. 
เหตุผล :  เพื่อใหก้ารดาํเนินการสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลให้แก่ผูก้าํหนด
นโยบายทราบเพ่ือสามารถปรับปรุงนโยบายใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5100 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : นางสาวพรทิพย ์ พนัเลิศยอดยิง่ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5900 

นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5902 
นายถนดั  ดาวเวียง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5908 
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ประเด็นการประเมินผล : ความเปิดเผย โปร่งใส  
ตัวช้ีวดัที ่6  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียนจนได้ข้อยุต ิ
หน่วยวดั : ระดับ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 4 
คาํอธิบาย :  

• เร่ืองร้องเรียน หมายถึง เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ท่ีไดรั้บการประสานงานจากศูนยบ์ริการประชาชน 
สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีผา่นช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาตามอาํนาจหนา้ท่ี  

• การนบัจาํนวนเร่ืองร้องเรียนใหน้บัจาํนวนเร่ืองร้องเรียนในอดีตท่ียงัคา้งอยู ่(ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551-2552) และเร่ืองร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการจนไดข้อ้ยุติ
จนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

• ดาํเนินการจนไดข้อ้ยติุ ไดแ้ก่ 
1. เร่ืองท่ีดาํเนินการแลว้ ไดต้ามความประสงคข์องผูร้้องทั้งหมด และไดแ้จง้ใหผู้ร้้องทราบ 
2. เร่ืองท่ีดาํเนินการแลว้ ไดต้ามความประสงคข์องผูร้้องบางส่วน (หน่วยงานเจา้ของเร่ืองดาํเนินการ

ตามขอบเขตเตม็ท่ีแลว้) หรือไดบ้รรเทา เยยีวยาปัญหาความเดือดร้อนของผูร้้องตามความเหมาะสม และไดแ้จง้ใหผู้ร้้องทราบ 
3. เร่ืองท่ีดาํเนินการแลว้ แต่ไม่ไดต้ามความประสงคข์องผูร้้อง (เช่น พน้วิสัยดาํเนินการแลว้) 

และไดช้ี้แจงทาํความเขา้ใจกบัผูร้้อง 
4. เร่ืองท่ีส่งต่อใหห้น่วยงานอ่ืนเพื่อทราบ หรือดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีแลว้ และไดแ้จง้ใหผู้ ้

ร้องทราบหน่วยงานท่ีรับดูแลเร่ืองต่อ  
5. เร่ืองร้องเรียนท่ีระงบัการพิจารณา หรือรวมเร่ือง เช่น บตัรสนเท่ห์ เร่ืองท่ีอยูใ่นกระบวนการ

ทางศาล เร่ืองร้องทุกขก์ล่าวโทษแต่ไม่มีหลกัฐาน และไดแ้จง้ใหผู้ร้้องทราบตามควรแก่กรณี 
6. เร่ืองเสนอขอ้คิดเห็นท่ีพน้วิสยัดาํเนินการหรือเป็นกรณีท่ีหน่วยงานไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ 
7. กรณีท่ีเป็นการเสนอขอ้คิดเห็นท่ีมีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลขอ้มูลและเสนอ

ขอ้คิดเห็นเชิงนโยบายต่อผูบ้ริหาร 
8. เร่ืองท่ีได้สั่งการให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการ

สอบสวนวินยัร้ายแรงแลว้ 
9. กรณีท่ีเป็นการเสนอขอ้คิดเห็นท่ีมีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลขอ้มูลและเสนอ

ขอ้คิดเห็นเชิงนโยบายต่อผูบ้ริหาร 
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สูตรการคาํนวณ :  
 

 
จาํนวนเร่ืองร้องเรียนในอดีตท่ียงัคา้งอยูแ่ละเร่ืองร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีดาํเนินการจนไดข้อ้ยติุ x 100 

จาํนวนเร่ืองร้องเรียนในอดีตท่ียงัคา้งอยูแ่ละเร่ืองร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 

ระดับ  1 คะแนน ระดับ  2  คะแนน ระดับ  3  คะแนน ระดับ  4  คะแนน ระดับ  5  คะแนน 
ร้อยละ 74 ร้อยละ 77 ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 ร้อยละ 86 

 

เงื่อนไข : ในกรณีท่ีส่วนราชการไม่มีเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ี์แสดงไวใ้นระบบการจดัการเร่ืองราวร้องทุกขข์อง
ศูนยบ์ริการประชาชน สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ให้นาํนํ้ าหนักตวัช้ีวดัน้ีไปเพ่ิมให้กบัตวัช้ีวดัท่ี 4 
หรือ 8 ร้อยละ 2 และตวัช้ีวดัท่ี 5 และ 7 ร้อยละ 1 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินการ
เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนจนไดข้อ้ยติุ 

ระดบั - - - 

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล: 
   ระบบการจดัการเร่ืองราวร้องทุกขข์องศูนยบ์ริการประชาชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
เหตุผล : เพื่อให้ส่วนราชการเร่งดาํเนินการจดัการเร่ืองราวร้องทุกขต่์างๆ ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นางประภาดา  สารนุสิต  
                                 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5214 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : นางสาวปรียาพร   อินทรเทพ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5216 
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ตัวช้ีวดัที ่7  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
หน่วยวดั : ระดับ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 4 
คาํอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของส่วนราชการ เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และการจดัการขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบของเจา้หน้าท่ี 
ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ขอ้ร้องเรียน หมายถึง ขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสงักดัและขอ้กล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความรับผดิชอบ
ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดก้าํหนดไวใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจสอบและนาํเร่ืองร้องเรียน
เขา้สู่กระบวนการสอบสวนขอ้เทจ็จริง แจง้ตกัเตือน ดาํเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอ้กฎหมาย พร้อมกบั
แจง้ให้ผูร้้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาํเนินการภายในเวลา 15 วนั ทั้งน้ี กรณีท่ีขอ้ร้องเรียน
ไม่ไดร้ะบุช่ือและท่ีอยูห่รือหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดห้รืออีเมลติ์ดต่อของผูร้้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนอง
ส้ินสุดท่ีการนําเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ 
ตามระเบียบขอ้กฎหมาย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
กาํหนดเป็นระดบัขั้นของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัพิจารณา

จากความกา้วหนา้ของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี 

โดยที ่: 

ขั้นตอน รายละเอยีดการดําเนินงาน 

1 • ทบทวนแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พร้อมทั้งนําผลการ
ดาํเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในปีท่ีผ่านมา 
และ ขอ้มูลท่ีได้จากระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนของส่วนราชการ ศูนยด์าํรง
ธรรม  กระทรวงมหาดไทย  ศูนย์บริการประชาชน  สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยติุธรรม มาพิจารณาประกอบ 
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ขั้นตอน รายละเอยีดการดําเนินงาน 

1 • ทบทวน/วิเคราะห์ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติั หรือละเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบในการปฏิบติัราชการ โดยวิเคราะห์เพื่อใหท้ราบถึง
ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทาํให ้

 1) การปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีขาด 
หรือมีความรับผดิชอบไม่เพียงพอ 

 2) การปฏิบติัหน้าท่ีไปในทางท่ีทาํให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม 

 3) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล 

 • วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั
หน้าท่ีโดยมิชอบของโครงการสําคัญท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลาํดบัแรก  

2 • นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาประกอบการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกาํหนด
เป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นผลสมัฤทธ์ิ (Outcome) ของการดาํเนินการตามแผนฯ
ท่ีใชว้ดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เสนอผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามเห็นชอบ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส่วนราชการ 

3 • ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแ้ลว้เสร็จครบถว้น 

 • ตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตวัช้ีวดั 

• สาํรวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน ป.ป.ท.
กาํหนดเพื่อนาํขอ้มูลจากสรุปผลการสาํรวจดงักล่าวมาใชป้ระกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ในปีงบประมาณต่อไป 

4 • ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 
โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดร้้อยละ 100 
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ขั้นตอน รายละเอยีดการดําเนินงาน 

4 • สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั
หน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ในปีงบประมาณ  พ .ศ .  2553 โดย
ครอบคลุมประเดน็สาํคญั ไดแ้ก่  
- จาํนวนขอ้ร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อ 

ขอ้ร้องเรียนแยกตามประเภทของเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนและหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน  
- ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาขอ้ร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการ

ตอบสนองขอ้ร้องเรียน และแนวทางการแกไ้ข 

5 • จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการดาํเนินงานในปีต่อไป 

 

เงื่อนไข : 
1. การดาํเนินการในแต่ละระดับขั้นของความสําเร็จ  จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดาํเนินการ 

เพื่อนาํมาเป็นประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดว้ย โดยในแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ตอ้งประกอบดว้ย การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบติั
หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีส่วนราชการไดจ้ดัให้มีข้ึน ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียและ
ประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงคส่์งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พฤติกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเขา้ข่ายการทุจริต การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 
โดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และตระหนกัถึงความสาํคญัในการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการสอดส่อง
และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักล่าว 

2. กรณีส่วนราชการยงัไม่ได้จัดทาํแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) ขอให้ส่วนราชการจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555) ตามแนวทางท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ท.กาํหนด ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2553 

3. ขอให้ส่วนราชการจดัส่งแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยงัสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และจดัส่งรายงาน
สรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยงัสาํนกังาน ป.ป.ท. ภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ทั้งน้ี หากไม่สามารถจดัส่งได้
ภายในกาํหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนนท่ีไดรั้บของตวัช้ีวดัน้ีลง 0.2500 คะแนน  
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หมายเหตุ : 
1. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาํแนวทางและ

มาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ไปใชเ้ป็นกรอบทิศทางการประสาน
ความร่วมมือในการดาํเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยกาํหนดเพิ่มเติมไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

2. ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตสาํนึกและค่านิยม ใหห้น่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3. ส่วนราชการส่วนกลางจดัทาํแผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหน่วยงานในสังกดัท่ีอยูใ่นส่วนกลาง และหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางท่ีมี
สํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคท่ีผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการไม่ไดม้อบอาํนาจให้แก่ผูว้่าราชการจงัหวดั  
เช่น สาํนกังานสรรพากรภาค สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นตน้ 

4. หากตอ้งการสอบถามหรือขอขอ้มูลเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบของสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลไดท่ี้เวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th)   
 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ระดบั 5 4.8667 5 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย จะเป็นผูด้าํเนินการและจดัเก็บ 

ขอ้มูลจากทุกสาํนกั/กอง/กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน  
เหตุผล : เน่ืองจากการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยการมีความรับผดิชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เป็นวาระเร่งด่วนท่ีรัฐบาลใหค้วามสาํคญั และเร่งรัดใหด้าํเนินการป้องกนัและ 
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ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ระบบราชการ มีความโปร่งใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุม้ค่า พฒันากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 
ลงโทษผูทุ้จริตอยา่งเด็ดขาด เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบติังานและการจดัซ้ือ จดัจา้ง ใหเ้กิดความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพสนบัสนุนภาคประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการรณรงคเ์ร่ืองดงักล่าวอยา่งจริงจงั และปลูกฝัง
จิตสาํนึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกนัต่อตา้นการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ และยงัเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2550-2554  
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ส่วนราชการจึงมีหนา้ท่ี
ป้องกนัมิใหปั้ญหาดงักล่าวเกิดข้ึน อนัจะสะทอ้นถึงประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการทาํงานของส่วนราชการได ้
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นางประภาดา  สารนุสิต  
                                 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5214 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวปรียาพร   อินทรเทพ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5216 
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ตัวช้ีวดัที ่8  ร้อยละการตอบสนองต่อเร่ืองทีต้่องประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายในระยะเวลา 15 วนั 
หน่วยวดั : ร้อยละ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 4 
คําอธิบาย : หนงัสือราชการ หรือ เร่ือง/ประเด็นท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีส่วนราชการไดรั้บตน้เร่ืองมาจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือประชาชนท่ีเรียกร้องขอใหส่้วนราชการดาํเนินการโดยจะตอ้งตอบสนองต่อเร่ืองดงักล่าว ใหห้น่วยงาน
ภายนอกหรือประชาชนท่ีเรียกร้อง รวมถึงการแจง้สถานภาพของการดาํเนินงาน (ถา้มี) โดยโทรสาร จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือหนงัสือราชการ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีส่วนราชการไดรั้บเร่ือง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ร้อยละ คะแนน 

60 1 คะแนน 

70 2 คะแนน 

80 3 คะแนน 

90 4 คะแนน 

100 5 คะแนน 

สูตรการคาํนวณ 
จาํนวนหนงัสือราชการ หรือเร่ือง/ประเดน็ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีส่วนราชการตอบสนอง x 100 

จาํนวนหนงัสือราชการ หรือเร่ือง/ประเดน็ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีไดรั้บทั้งหมด 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ร้อยละการตอบสนองต่อเร่ืองท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายในระยะเวลา 15 วนั 

ร้อยละ - - - 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
วิธีการดาํเนินงานจดัเกบ็ขอ้มูลของเร่ืองท่ีตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. จดัทาํบนัทึกเวยีนถึงสาํนกั/กอง/ศูนย/์กลุ่ม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ี
หน่วยงานภายนอกหรือประชาชนตอ้งการ 

2. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
3. จดัทาํบนัทึกเสนอถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะใหค้วามเห็นชอบ 
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4. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะลงนาม 
5. นาํส่งหน่วยงานเจา้ของเร่ืองตามช่องทางและระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : นางสาวดารณี  บุญทิพย ์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5105 
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มิติที ่3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏบัิติราชการ 

ประเด็นการประเมินผล : การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวดัที ่9 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
หน่วยวดั : ระดับ 
นํา้หนัก : 3 
คําอธิบาย : ความสาํเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) หมายถึง การดาํเนินการ
วิเคราะห์และจดัทาํแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวและการจดัทาํแผนปฏิบติัการ
สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติั โดยการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบติั
ราชการตามภารกิจหลกัของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบติัราชการ  

โดยพิจารณาจากระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนท่ีกาํหนดไวร้วมถึงผลสาํเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ/โครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใตแ้ผนส่งเสริม
ธรรมาภิบาล 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 กาํหนดเป็นระดบัขั้น โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของการ
ดาํเนินงานตามเกณฑท่ี์กาํหนดแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที ่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ทบทวนและปรับปรุงแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบติัการ/ 
โครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีจดัทาํแลว้เสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ใหเ้หมาะสมและพร้อมสาํหรับการนาํไปปฏิบติั 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 • ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ/โครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใตแ้ผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ไดแ้ลว้เสร็จ โดยมีการติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ
อยา่งสมํ่าเสมอเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 

• สรุปผลความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน โดยแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ผลความคืบหนา้ของการดาํเนินงานเทียบกบัเป้าหมายครบทุกระยะท่ีรายงาน 

3 สรุปผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ/โครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใต้
แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และนาํเสนอผลการดาํเนินการ ปัจจยัสนบัสนุน ปัญหา
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะสาํหรับการดาํเนินการในปีต่อไป พร้อมผลการประเมินตนเองเทียบกบั
วตัถุประสงค/์เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลกัท่ีดาํเนินการตามแผนฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อผูบ้ริหารของส่วนราชการ 

4 นาํขอ้มูลจากผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปใชใ้นการจดัทาํแผนปฏิบติัการ/
โครงการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใตแ้ผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ได้
แลว้เสร็จ โดยนาํเสนอแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบติัการ/โครงการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใตแ้ผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ต่อหวัหนา้ส่วน
ราชการและไดรั้บความเห็นชอบใหน้าํไปปฏิบติัในปีต่อไป 

5 มีผลสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ/โครงการฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย
ของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลกัท่ีดาํเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 โดยสามารถแสดงผลลพัธ์ของการดาํเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรม 

แหล่งข้อมูลและการจัดเกบ็ 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย จะเป็นผูด้าํเนินการและ

จดัเกบ็ขอ้มูลจากทุกสาํนกั/กอง/กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
เหตุผล  :  เพื่อส่งเสริมใหส่้วนราชการมีการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบติัราชการตามภารกิจหลกั
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยมีแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซ่ึงเป็นแผนระยะ
ยาวท่ีแสดงทิศทางการพฒันาหรือปรับปรุงและแผนปฏิบัติการประจาํปีเพื่อผลักดันให้สามารถดําเนินการ 
ไดต้ามแผนระยะยาวท่ีกาํหนดไว ้
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั :  นางประภาดา  สารนุสิต  
                                   ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5214 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวมนทิพย ์  ตนัติชลธาร เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5216 
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ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ 
ตัวช้ีวดัที ่10 ร้อยละของอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงนิโครงการลงทุนภายใต้

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
นํา้หนัก : ร้อยละ 2 
กรณีที่ 2 ส่วนราชการได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน และได้รับเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 วดัผล 3 ตัวช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดั นํ้าหนกั 

10.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 0.50 

10.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 0.50 

10.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 1 
 

ตัวช้ีวดัที ่10.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หน่วยวดั : ร้อยละ 
นํา้หนักร้อยละ 0.5 
คาํอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใชอ้ตัราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตวัช้ีวดัความสามารถ
ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใชข้อ้มูลการเบิกจ่ายดงักล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การใหค้ะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาํไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจาํ) จะนํายอด
งบประมาณหลงัโอนเปล่ียนแปลงแลว้มาเป็นฐานในการคาํนวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจดัหาทรัพยสิ์นประเภททุน ทั้งท่ีมีตวัตนและ
ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องคก์ร หรือรัฐวิสาหกิจโดย
ผูรั้บไม่ตอ้งจ่ายคืนให้รัฐบาลและผูรั้บนาํไปใชจ้ดัหาทรัพยสิ์นประเภททุน เป็นตน้ สามารถตรวจสอบไดจ้าก
รหสังบประมาณรายจ่าย รหสัลกัษณะตาํแหน่งท่ี 5 แสดงถึงลกัษณะเศรษฐกิจท่ีสาํนกังบประมาณกาํหนดให ้

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2553 
หมวดงบลงทุนวงเงิน 22.266.ลา้นบาท ประกอบดว้ย 2 โครงการคือ 
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1. โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลงั วงเงิน 14.086 
ลา้นบาท เพื่อปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลท่ีปรึกษาไทยให้มีความสอดคลอ้งกบัระบบงานท่ีใชใ้นปัจจุบนั โดยมี
ระบบสาํรองขอ้มูล (Backup) ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงและถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างกนัไดท้นัที รวมถึง 
การพฒันาปรับปรุง Application ใหมี้ความทนัสมยัและใหง่้ายต่อการใชง้าน ทั้งในส่วนผูใ้หบ้ริการและผูข้อใช้
บริการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ วงเงิน 8.180 ลา้นบาท เพื่อพฒันา
ระบบ GFMIS-TR ใหใ้ชง้านง่ายข้ึน เพื่อพฒันาระบบคลงัขอ้มูลสารสนเทศ (Data Warehouse) ใหร้องรับการ
ใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีในการนาํขอ้มูลไปวางแผนบริหารจดัการ และ
สนับสนุนการทาํงานตามภารกิจของ สบน. และเพ่ือปรับปรุงรูปแบบรายงานต่างๆ ตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านใหค้ล่องตวัมากยิง่ข้ึน 
สูตรการคาํนวณ : 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย   x 100 
  วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการไดรั้บ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 69 ร้อยละ 72 ร้อยละ 75 ร้อยละ 78 ร้อยละ 81 

หมายเหตุ :  
1. กาํหนดค่าระดบัคะแนน 3 เท่ากบั ร้อยละ 75 ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของอตัราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
2. การคาํนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการไดรั้บ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุนท่ีไดรั้บจดัสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการประหยดั
ได ้และไม่ไดน้าํไปใชจ่้ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ต่อ ทั้งน้ี ขอใหส่้วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนท่ีประหยดัไดด้งักล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใชป้ระกอบการประเมินผล 

3. กรณีส่วนราชการนําเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีประหยดัได้จากโครงการเดิมไปใช้ใน
โครงการอ่ืนๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนาํมาใชค้าํนวณอตัราการเบิกจ่ายดว้ย 

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีไดรั้บผ่านทางเวบ็ไซต ์
ของกรมบญัชีกลาง www.cgd.go.th หวัขอ้ ลาํดบัผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ร้อยละของการอตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 75.23 78.61 98.70 

แหล่งข้อมูลอ้างองิ :  
ใชข้อ้มูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั จากระบบ GFMIS 

เหตุผล : เ น่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัที่ประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ให้
ความสาํคญักับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อเร่งรัดฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและกระจายเศรษฐกิจไปสู่ทุก
ภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกท่ีสาํคญัของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นการใชจ่้ายงบประมาณ ช่วยกนั
เร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณเพ่ือใหเ้มด็เงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ อนัจะช่วยสร้างงานสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั :  นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวเทียมจนัทร์  ประสิทธิผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

นางฐิติรัตน์  บุณยะประสิทธ์ิ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5133 
 
ตัวช้ีวดัที ่10.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวดั : ร้อยละ 
นํา้หนักร้อยละ 0.5 
คาํอธิบาย :  

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อตัราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งท่ีเบิกจ่ายเงินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตวัช้ีวดัความสามารถ
ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 
โดยจะใชข้อ้มูลการเบิกจ่ายดงักล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
ส่วนราชการเทียบกบัวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาํไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจาํ) จะนาํยอดงบประมาณ
หลงัโอนเปล่ียงแปลงแลว้มาเป็นฐานในการคาํนวณ 

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมประจาํปีงบประมาณ 2553 
วงเงิน.198,032.997 ลา้นบาท แยกออกเป็น 2 ผลผลิต คือ ผลผลิตการบริหารจดัการหน้ีสาธารณะ วงเงิน 86.829 ลา้นบาท 
และผลผลิตการบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล วงเงิน 197,946.168 ลา้นบาท 
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สูตรการคาํนวณ : 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย   x 100 

  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการไดรั้บ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 
 

หมายเหตุ : 
1. กาํหนดระดบัคะแนน 3 เท่ากบั ร้อยละ 94 ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
2. การคาํนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรเพิ่มเติม

ระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการประหยดัได ้ และไม่ไดน้าํไปใชจ่้ายในภารกิจหรือ
โครงการอ่ืนๆ ต่อ ทั้งน้ี ขอใหส่้วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณท่ีประหยดัไดด้งักล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) 
เพื่อใชป้ระกอบการประเมินผล 

3. กรณีส่วนราชการนาํเงินงบประมาณท่ีประหยดัไดจ้ากโครงการเดิมไปใชใ้นโครงการอ่ืนๆ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนาํมาใชค้าํนวณอตัราการเบิกจ่ายดว้ย 

4. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผา่นทางเวบ็ไซต ์
ของกรมบญัชีกลาง www.cgd.go.th หวัขอ้ ลาํดบัผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ร้อยละ 99.99 - - 

แหล่งข้อมูลอ้างองิ :  
ใชข้อ้มูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั จากระบบ GFMIS 

เหตุผล : เ น่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัที่ประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ให้
ความสาํคญักับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อเร่งรัดฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและกระจายเศรษฐกิจไปสู่ทุก
ภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกท่ีสําคญัของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจผ่านการใชจ่้ายงบประมาณ 
ช่วยกนัเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อใหเ้มด็เงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ อนัจะช่วยสร้างงานสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั :  นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวเทียมจนัทร์  ประสิทธิผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

นางฐิติรัตน์  บุณยะประสิทธ์ิ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5133 
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ตัวช้ีวดัที ่10.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
กรณทีี ่1  ส่วนราชการได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏบัิติการไทยเข้มแขง็ 2555 (โครงการปีเดียว) 
หน่วยวดั : ร้อยละ 
นํา้หนักร้อยละ 1 
คาํอธิบาย :  

• โครงการปีเดียว หมายถึง โครงการท่ีดาํเนินการและเบิกจ่ายแลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
• การพิจารณาจากผลสําร็จของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเข็มแข็ง

2555 (โครงการปีเดียว) จะใชอ้ตัราการเบิกจ่ายเงินตามแผนท่ีส่วนราชการไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
โครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 ของส่วนราชการ โดยจะใชข้อ้มูลการเบิกจ่ายดงักล่าว
จากระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 ท่ี เบิกจ่ายเทียบกับวงเงินตามแผนท่ีได้รับจัดสรรให้ดํา เนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดรั้บจดัสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทย
เขม้แขง็ 2555 สาํหรับโครงการจา้งลูกจา้งชัว่คราว วงเงิน 7.170 ลา้นบาท 
 

สูตรการคาํนวณ : 
เงินโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 ท่ีเบิกจ่าย  x 100 

  วงเงินตามแผนท่ีไดรั้บจดัสรรใหด้าํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะเนน 

1 เบิกจ่ายร้อยละ 80 
2 เบิกจ่ายร้อยละ 90 
3 เบิกจ่ายร้อยละ 100 ภายในเดือนกนัยายน 2553 
4 - 
5 เบิกจ่ายร้อยละ 100 ก่อนเดือนกนัยายน 

หมายเหตุ : 
1. กาํหนดระดบัคะแนน 3 เท่ากบั เบิกจ่ายร้อยละ 100 ภายในเดือนกนัยายน 2553 ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมาย

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม็แขง็ 2555 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
และระดบัคะแนน 5 เท่ากบั เบิกจ่ายร้อยละ 100 ก่อนเดือนกนัยายน 2553 
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2. การคาํนวณวงเงินไม่รวมท่ีส่วนราชการประหยดัได ้ ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินท่ี
ประหยดัไดด้งักล่าว (เงินเหลือจ่าย) เพื่อใชป้ระกอบการประเมินผล 

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็
2555 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องกรมบญัชีกลาง www.cgd.go.th หวัขอ้ ลาํดบัผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุน
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 
(โครงการปีเดียว) 

ร้อยละ - - - 

แหล่งข้อมูลอ้างองิ :  
 ใชข้อ้มูลในการติดตามประเมินผลจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั จากระบบ GFMIS 

เหตุผล : คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2552 และวนัท่ี 20 ตุลาคม 2552 อนุมติั กรอบการจดัสรรวงเงิน
กูภ้ายใตพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 วงเงินทั้งส้ิน 350,000 ลา้นบาท สาํหรับโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลรับภาระ
การลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 เพื่อสร้างงานและสร้างรายไดโ้ดยการลงทุนในโครงการ
ภาครัฐจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั :  นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวเทียมจนัทร์  ประสิทธิผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 

นางฐิติรัตน์  บุณยะประสิทธ์ิ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5133 
 
 



รายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบติัราชการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
37

 

ตัวช้ีวดัที ่11 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
หน่วยวดั : ระดับ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 3 
คาํอธิบาย : ความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจดัทาํบญัชี 
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด และนาํเอาผลการคาํนวณตน้ทุนมาใชใ้นการบริหารทรัพยากร 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

กาํหนดเป็นระดบัขั้นของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พิจารณา
จากความกา้วหนา้ของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี  

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
โดยที ่: 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนดไดแ้ลว้เสร็จ และรายงานผลการคาํนวณตน้ทุนตาม
รูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด โดยเสนอใหส้าํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลางและ
สาํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ว่ามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งไร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จดัทาํรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ และเสนอใหส้าํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลางและ
สาํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 ส่วนราชการมีการระบุตน้ทุนทางตรงเขา้สู่กิจกรรมยอ่ยหรือศูนยต์น้ทุนในระบบ GFMIS 
และส่งมอบใหห้น่วยงานในองคก์รร่วมตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม สาํหรับขอ้มูล 
ค่าใชจ่้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 จดัทาํแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาจากผลการคาํนวณ 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแผนดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ ตน้ทุนผลผลิตต่อ 
หน่วยขององคก์ร พร้อมทั้งกาํหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ใหช้ดัเจน และแผนฯ ดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ
ส่วนราชการ 

5 • ดาํเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ไดแ้ลว้เสร็จครบถว้น 

• จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน และผลสาํเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดาํเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วนราชการ 

เงื่อนไข : ใหส่้วนราชการส่งผลการดาํเนินงานในระดบัคะแนนท่ี 1 และ 2 ถึงสาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง 
และสาํนกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

ระดบั 5 5 5 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 สาํนกังานเลขานุการกรม จะเป็นผูด้าํเนินการและจดัเกบ็ขอ้มูล และจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

เหตุผล : เพื่อใหมี้ขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน และนาํไปสู่การบริหารราชการ
อยา่งมีคุณภาพ และมีฐานขอ้มูลสนบัสนุนการบริหารงบประมาณ 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั :  คณะกรรมการจดัทาํตน้ทุนผลผลิต เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050  
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 

นางสาวเทียมจนัทร์  ประเสริฐผล เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5117 
นายณฐัวฒิุ  พยงุพงษ ์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5129 

 
 
 
 
 



รายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบติัราชการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
39

 

ประเด็นการประเมินผล : ประสิทธิภาพของการใช้พลงังาน 
ตัวช้ีวดัที ่12  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 1    
คาํอธิบาย :  

• ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ จะพิจารณา
จากความครบถว้นของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน ขอ้มูลปริมาณ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) ขอ้มูลปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง (ลิตร) ขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการจดัทาํดชันี
การใชพ้ลงังาน เช่น เวลาท่ี ใหบ้ริการ จาํนวนบุคลากร พื้นท่ีของอาคารท่ีการใหบ้ริการเป็นตน้ และพิจารณา
ปริมาณพลงังานท่ีส่วนราชการใชจ้ริง โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณพลงังานมาตรฐาน ท่ีหน่วยงานควรจะใช ้
อยา่งเหมาะสมตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน โดยใชข้อ้มูลตามท่ีรายงานและจดัเก็บในฐานขอ้มูล 
www.e-report.energy.go.th ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

• พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของพลงังาน 2 ชนิด คือ 
1. ดา้นไฟฟ้า 
2. ดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลงังานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงาน

ในสงักดัทั้งหมด โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดงัน้ี 
1. ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้า มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ระดับ
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 ขอ้มูลรายงานผลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้น
ไฟฟ้าของคณะทาํงานลดการใชพ้ลงังาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

0.50 

2 2.1 ขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) ครบถว้น  
2.2 ขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังาน ครบถว้น  

0.25 
0.25 

3 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยู่
ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 50 ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน 
หรือ มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยู่
ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 25 ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน 
หรือ มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 
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ระดับ
คะแนน 

ประเด็น 
คะแนน 

5 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง มากกวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน  
หรือ มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090 
 

ในกรณีท่ีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง นอ้ยกวา่ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรือ 
มีดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า มากกวา่ 0 
จะไดค้ะแนนเตม็ในการประเมินผลดา้นไฟฟ้า (2.5 คะแนน) 

0.50 

 

2. นํา้มันเช้ือเพลงิ รวม 2.5 คะแนน  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผลการประหยดัพลงังานดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 ขอ้มูลรายงานผลการติดตามการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
ดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิงของคณะทาํงานลดการใชพ้ลงังาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

0.50 

2 2.1 ขอ้มูลปริมาณการใชน้ํ้ ามนั (ลิตร) ครบถว้น 0.25 
 2.2 ขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการจดัทาํดชันีการใชพ้ลงังาน ครบถว้น 0.25 

3 ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัมาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง
ตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 50 ของปริมาณการใชน้ํ้ ามนัมาตรฐาน หรือ มีค่าดชันี
การใชพ้ลงังานนํ้ามนัอยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.50 

4 ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัมาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 25 ของปริมาณการใชน้ํ้ ามนัมาตรฐาน หรือ มีค่าดชันี
การใชพ้ลงังานนํ้ามนัอยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.50 

5 ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัจริง มากกวา่ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัมาตรฐาน โดยอยูใ่นช่วง
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของปริมาณการใชน้ํ้ ามนัมาตรฐาน  
หรือ มีค่าดชันีการใชพ้ลงังานนํ้ามนัอยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090 
 

ในกรณีท่ีปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงจริง นอ้ยกวา่ ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง
มาตรฐาน หรือ มีดชันีการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง มากกวา่ 0 
จะไดค้ะแนนเตม็ในการประเมินผลดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง (2.5 คะแนน) 

0.50 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับคะแนน 3 ถึง 5 

(หน่วยงานทีจ่ะได้รับการประเมินดัชนีการใช้พลงังานในขั้นที ่2 ต้องได้รับคะแนนเตม็) 
 
 
 

 

เงื่อนไข :  

• ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ สาํนกังาน 
ก.พ.ร. จะใชข้อ้มูลท่ีส่วนราชการไดร้ายงานผลผา่น www.e-report.energy.go.th ของสาํนกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน 

• ส่วนราชการจะตอ้งไดค้ะแนนเตม็ในขั้นตอนท่ี 2 จึงจะไดรั้บการประเมินผลค่าคะแนนดชันีการ
ใชพ้ลงังาน ในขั้นตอนท่ี 3-5 

• หน่วยงานท่ีมีค่าดชันีการใชพ้ลงังานตํ่ากว่า -0.500 หรือเป็นหน่วยงานท่ีมีปริมาณการใชพ้ลงังาน
จริงเป็น 2 เท่าของปริมาณการใชพ้ลงังานมาตรฐานข้ึนไป จะไม่ไดค้ะแนนในขั้นตอนท่ี 3-5 ซ่ึงจากขอ้มูลของปี 
2551 จะมีหน่วยงานในกลุ่มดงักล่าว ประมาณร้อยละ 10 ของหน่วยงานราชการทั้งประเทศ 

• การรายงานผลการดาํเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยดัพลงังาน: 
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ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสงักดักรมท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวงและรวมถึงส่วนราชการท่ีตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้นท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

สาํหรับส่วนราชการท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสงักดักรม ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง 
แต่ปฏิบติังานอยูใ่นภูมิภาค การรายงานผลการดาํเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ใหพ้ิจารณาจาก
สถานท่ีตั้งของส่วนราชการวา่ ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานไปรวมกบัจงัหวดัท่ีตั้งอยูน่ั้น 

• ส่วนราชการ ท่ีมีจาํนวนหน่วยงานในสังกดัและหรือในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผล
การประหยดัพลงังาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ  โดย
ส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็น
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยงานทั้งหมด  

เช่น ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมลูครบทุกขัน้ตอน 55 
หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนต้ังต้นเฉล่ีย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05* 4.2634 
เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนราชการ A เท่ากับ 4.4766  คะแนน (=4.2634 + 0.2132) 
 
แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

• ปัจจัยทีใ่ช้ในการคาํนวณคะแนนขั้นที ่3 - 5 : 
 (1) ข้อมูลทีใ่ช้ในการคาํนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า/นํา้มันมาตรฐาน 

เป็นขอ้มูลของตวัแปรท่ีมีผลต่อการใชพ้ลงังานของหน่วยงาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึง 
30 กนัยายน 2553 รวม 12 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น จาํนวนบุคลากร พื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร เวลาการ
ทาํงาน จาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ การออกใหบ้ริการ เป็นตน้ 

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตวัจงัหวดัท่ีตั้ง พื้นท่ีของอาํเภอ
ท่ีตั้ง พื้นท่ีของจงัหวดัท่ีตั้ง เป็นตน้ 

โดยส่วนราชการจะต้องรายงานขอ้มูลตวัแปรตามรายการท่ีปรากฏในหน้าดัชนีการใช้
พลงังานของส่วนราชการ บน www.e-report.energy.go.th ใหค้รบทุกรายการ โดยเป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กนัยายน 2553 ใหค้รบ 12 เดือน 

(2) ข้อมูลทีใ่ช้ในการคาํนวณค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าจริง  
คือปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีใชจ้ริงในกิจการของส่วนราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึง 

30 กนัยายน 2553 รวม 12 เดือน โดยรวบรวมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ีการใชไ้ฟฟ้าท่ีการไฟฟ้า
เรียกเกบ็แต่ละเดือน นาํไปรายงานปริมาณการใชไ้ฟฟ้าผา่น www.e-report.energy .go.th ใหค้รบ 12 เดือน 
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(3) ข้อมูลทีใ่ช้ในการคาํนวณค่าการใช้พลงังานนํา้มันจริง  
คือปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีใชไ้ปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2552 ถึง 30 กนัยายน 2553 รวม 12 เดือน ไดแ้ก่ นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัแก๊สโซฮอล นํ้ามนัไบ
โอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจาํนวนหน่วยของเช้ือเพลิงท่ีปรากฏในใบเสร็จค่านํ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีส่วนราชการได้ซ้ือและใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคนัในแต่ละเดือน แลว้นําไป
รายงานปริมาณการใชไ้ฟฟ้าผา่น www.e-report.energy.go.th ใหค้รบ 12 เดือน 

กรณีท่ีส่วนราชการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงทางเลือก ไดแ้ก่ แก๊สโซฮอล (ใน 1 ลิตร มีนํ้ ามนัเบนซิน
อยู ่90%) นํ้ามนัไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีนํ้ ามนัดีเซลอยู ่95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีใชแ้ทนเบนซินหรือ
ดีเซล 100% นั้น การคาํนวณปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจาํนวนปริมาณนํ้ ามนั
เบนซิน นํ้ามนัดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการคาํนวณดงัต่อไปน้ี: 

ค่าการใช้นํา้มันจริง = ปริมาณนํ้ามนัเบนซิน+ปริมาณนํ้ามนัดีเซล+ (0.90 x ปริมาณนํ้ามนัแก๊สโซฮอล) 
+ (0.95 x ปริมาณนํ้ามนัไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

• การประเมินคะแนนในขั้นตอนที ่3, 4 และ 5  

- เม่ือทราบค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/นํ้ ามันของส่วนราชการแล้ว จะนําค่าดัชนีท่ีได้ไปเทียบ
บญัญติัไตรยางศเ์พื่อประเมินคะแนน 

- กรณีท่ีปริมาณการใชไ้ฟฟ้า/นํ้ามนัจริง นอ้ยกว่า ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า/นํ้ามนัมาตรฐาน หรือ           
มีค่าดชันีการใชไ้ฟฟ้า/นํ้ามนัมากกวา่ 0 จะไดค้ะแนนเตม็ในขั้นท่ี 3 – 5 (1.5 คะแนน) 

• การประมวลคะแนนกรณส่ีวนราชการมีหน่วยงานในสังกดัมาร่วมในการประเมินผล 

1)  ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสงักดัตามขั้นตอนเพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
2)  พิจารณาใหค้ะแนนของส่วนราชการโดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกดัทั้งหมด  

( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด / จาํนวนหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด) 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตาม 
มาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ 

ระดับ 2.78 5 5 

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล: 
 สาํนกังานเลขานุการกรม จะเป็นผูด้าํเนินการและจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน รวมทั้ง

จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ผา่น www.e-report.energy.go.th ใหส่้วนอนุรักษพ์ลงังานและพลงังาน 
เป็นประจาํทุกเดือน  
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เหตุผล : พลงังานเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่
ประเทศไทยมิไดมี้แหล่งพลงังานเชิงพาณิชยภ์ายในประเทศมากพอกบัความตอ้งการ ทาํใหต้อ้งพึ่งพาพลงังาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท่ีปัจจุบนัมีมูลค่ากวา่ 5 แสนลา้นบาท แนวทางสาํคญัท่ี จะช่วยลดอตัราการเพ่ิม
ความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ คือการส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดัใน
ทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็นวา่ภาครัฐควรจะเป็นตน้แบบท่ีดีใหก้บัประชาชน สาํนกังาน ก.พ.ร. จึงกาํหนดท่ีจะ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการของทุกส่วนราชการดา้นการใชพ้ลงังาน โดยมีสาํนกังานนโยบายและ
แผนพลงังานเป็นเจา้ภาพหลกัของตวัช้ีวดั 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5110 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : นางเสาวรส  สีวรรณ์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5119 
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ประเด็นการประเมินผล : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ตัวช้ีวดัที ่13 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
นํา้หนัก : ร้อยละ 2 
คาํอธิบาย : 

• การควบคุมภายใน หมายความวา่ กระบวนการปฏิบติังานท่ีผูก้าํกบัดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจจดัให้มีข้ึน เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
จะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจดา้นความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมติ
คณะรัฐมนตรี 

• ความสาํเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน
ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 (ขอ้ 6) และแนวทางการจดัวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีไดก้าํหนดเป็นแนวทางไว ้
เกณฑ์การให้คะแนน :  

พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 

 นํา้หนัก เกณฑ์การพจิารณา 

ส่วนที ่1 1.0 • มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดบั คิดเป็นร้อยละ 100  

ส่วนที ่2 1.0 • มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาํหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการ
กาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ้ 6)) 

 

ส่วนที ่1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดบั 
ตัวช้ีวดัที ่13.1 ร้อยละของการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดับ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 1 
สูตรการคาํนวณ : 
 

 จาํนวนหน่วยรับตรวจและส่วนงานยอ่ย ท่ีจดัส่งรายงานการควบคุมภายใน X 100  
 จาํนวนหน่วยรับตรวจและส่วนงานยอ่ยทั้งหมดของส่วนราชการ  
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ร้อยละของการประเมินการควบคุมภายใน
ของส่วนราชการทุกระดบั 

ร้อยละ - -  -  

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน จะเป็นผูด้าํเนินการในการจดัเกบ็ขอ้มูลจากทุกสาํนกั /กลุ่ม  
 
ส่วนที่ 2 : กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั โดยพิจารณาว่าส่วนราชการทุกระดบัไดมี้ระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาํหนด (ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ้ 6)) ดงัน้ี  
ตัวช้ีวดัที ่13.2 มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาํหนด 
นํา้หนัก : ร้อยละ 1 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยรับตรวจมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจนเก่ียวกบัการดาํเนินการประเมินผล
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ พร้อมระบุถึงบทบาท ความรับผดิชอบในการจดัวางระบบ
การควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน 

2 มีกลไกการดาํเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  

3 หน่วยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 
องคป์ระกอบ (แบบ ปอ.2) ซ่ึงมาจากการประมวลผลการประเมินของระดบัส่วนงานยอ่ย 
(แบบ ปย.1) สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน 

4 หน่วยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจดัทาํรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซ่ึงมาจากการประมวลผลการประเมิน
กระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2) 
สาํหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 พิจารณาผลการประเมินท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 และ 4 เพื่อจัดทาํหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สําหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ทั้งน้ี การประเมินผลการควบคุมภายในดงักล่าวตอ้งไดรั้บการประเมินผลจาก
ผูต้รวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผูก้าํกบัดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํกระทรวง ภายในเกา้สิบ
วนันบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ (30 ธนัวาคม 2553) 

หมายเหตุ : 

1. การควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดบั หมายถึง  
1.1 การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (ระดบัองคก์ร) ไดแ้ก่ ส่วนราชการระดบักรม  
1.2 การควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย ไดแ้ก่ ทุกหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

และราชการบริหารส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาค ท่ีปรากฏตามโครงสร้างของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ทั้งน้ียกเวน้ โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขท่ีไม่ตอ้งดาํเนินการตามตวัช้ีวดัน้ี แต่ยงัคงตอ้งดาํเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

2. การประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินกาํหนด มี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

(1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 
(2) การประเมินความเส่ียง 
(3) กิจกรรมการควบคุม 
(4) สารสนเทศและการส่ือสาร 
(5) การติดตามประเมินผล 

3. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6 ประกอบดว้ย 
3.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ มีดงัน้ี 

 3.1.1  รายงานการประเมินผลระดบัหน่วยรับตรวจ (ระดบัองคก์ร : กรม) ไดแ้ก่ 
1) หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
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2) รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

3.1.2  รายงานการประเมินผลระดบัส่วนงานยอ่ย ไดแ้ก่ 
1) รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
2) รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

3.2 รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน ในฐานะผูป้ระเมินอิสระ 
เพื่อรายงานต่อหวัหนา้ส่วนราชการ วา่การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลและ
ระวงัอยา่งรอบคอบ ทั้งน้ีโดยใชแ้บบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบ
ภายใน (แบบ ปส.) 

เงื่อนไข : 

ขั้นตอนท่ี 2 (1.00 คะแนน) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนยอ่ย ดงัน้ี 
1. เอกสารหลกัฐานของหน่วยรับตรวจท่ีแสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหคิ้ดคะแนนจากจาํนวนส่วนงานยอ่ยท่ีมีเอกสารหลกัฐาน 
(0.50 คะแนน) 

2. รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงท่ีนาํเสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพ่ือสั่งการ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํกระทรวงโดยจดัส่งไปยงัสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 3 (1.00 คะแนน) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนยอ่ย ดงัน้ี 
1. รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายในระดบัหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) 

(0.50 คะแนน) 
2. รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายในระดบัส่วนงานยอ่ย (แบบ ปย. 1)

โดยใหคิ้ดคะแนนจากจาํนวนส่วนงานยอ่ยท่ีมีรายงาน (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 4 (1.00 คะแนน) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนยอ่ย ดงัน้ี 
1. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) (0.50 คะแนน) 
2. รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) โดยให้คิดคะแนนจาก

จาํนวนส่วนงานยอ่ยท่ีมีรายงาน (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 5 (1.00 คะแนน) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนยอ่ย ดงัน้ี 
1. หนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน) 
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2. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 
(0.33 คะแนน) 

3. ส่งแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํ
กระทรวง โดยจดัส่งไปยงัสาํนกังาน ก.พ.ร. ภายในเกา้สิบวนันบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ (30 ธนัวาคม 2553) 
(0.17 คะแนน) สาํหรับการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ใหร้ายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 เพียงฉบบั
เดียวเท่านั้น โดยจดัส่งไปยงัสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ภายในเกา้สิบวนันบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ (30 
ธนัวาคม 2553) (0.17 คะแนน)  
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดินกาํหนด 

ระดับ - - - 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน จะเป็นผูด้าํเนินการในการจดัทาํรายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ  ปอ.  2) 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ  ปอ.  3) และประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสาํนกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะในภาพรวมเพื่อจดัทาํหนงัสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.  1) รวมทั้ง 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ  ปส.) จากผูต้รวจสอบภายใน 
เหตุผล :  

1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารนาํมาใชเ้พื่อใหค้วามมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานจะ
บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีช่วยสนบัสนุนและเป็นประโยชน์อยา่งมากแก่ผูบ้ริหารของหน่วยราชการใน
การบริหารงานและประกอบการตดัสินใจเพือ่การพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานภายในหน่วยงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. เพื่อใหผู้บ้ริหารของหน่วยราชการใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมภายใน 
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นางประภาดา  สารนุสิต  
                                  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั 

 นางสาวสิริภา   สตัยานนท ์
                                  ผูอ้าํนวยการส่วนความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ  5214 
 
เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ  5503 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : นางสาวสายสุนีย ์  มีภู่ เบอร์ติดต่อ  :  0-2265-8050  ต่อ  5215 
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ตัวช้ีวดัที ่14 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
หน่วยวดั : ระดับ 
นํา้หนักร้อยละ 2 
คาํอธิบาย :  

• การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหค้วามเช่ือมัน่และการใหค้าํปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรม
และเป็นอิสระ ซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการใหดี้ข้ึน การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวด้ว้ยการประเมินและปรับปรุง 
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกาํกบัดูแลอยา่งเป็นระบบ 

• ความสําเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในในการปฏิบติัตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
ท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จดัทาํกระดาษทาํการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็น

รายละเอียด ดงัน้ี 
 - ปัจจยัเส่ียงและเกณฑค์วามเส่ียงท่ีนาํมาใช ้
 - การวิเคราะห์ความเส่ียง 
 - การจดัลาํดบัความเส่ียง 

2 และ 3 จดัทาํแผนการปฏิบติังาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจาํปี 
โดยจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นรายละเอียด ดงัน้ี 

 - วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 
 - ขอบเขตการปฏิบติังาน 
 - การจดัสรรทรัพยากร 
 - แนวทางการปฏิบติังาน 
4 จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบครบถว้นตามท่ีกาํหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะท่ีมีในรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน  
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดาํเนินงาน 
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะให้แก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของ
หน่วยงาน 
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การพิจารณาระดบัคะแนนแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 4 ขั้นตอน โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 
 

ขั้นตอน คะแนนเต็ม 
ระดบัท่ี 1 1.00 คะแนน 
ระดบัท่ี 2 2.00 คะแนน 
ระดบัท่ี 3 1.00 คะแนน 
ระดบัท่ี 4 1.00 คะแนน 
รวม 5.00 คะแนน 

 

ขั้นตอนท่ี 1 (1.00 คะแนน) 
จดัทาํกระดาษทาํการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเ้ห็นรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 มีการระบุปัจจยัเส่ียงและเกณฑค์วามเส่ียงท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินความเส่ียง (0.25 คะแนน) 
1.2 มีการแสดงรายละเอียดใหเ้ห็นถึงการวิเคราะห์ความเส่ียง (0.25 คะแนน) 
1.3 มีการจดัลาํดบัความเส่ียงและผลสรุปท่ีไดใ้ชใ้นการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 2 (2.00 คะแนน) 
จดัทาํแผนการปฏิบติังาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจาํปี โดยจะตอ้งแสดงให้

เห็นรายละเอียด ดงัน้ี 
- วตัถุประสงคก์ารปฏิบติังาน 
- ขอบเขตการปฏิบติังาน 
- การจดัสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบติังาน 

โดยเร่ืองท่ีจะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีวางไวใ้หจ้ดัทาํแผนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 2.1 การตรวจสอบดา้นการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง)
(0.70 คะแนน) 
 2.2 การตรวจสอบดา้นการปฏิบติังานหรือการดาํเนินงาน (อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง) (1.30 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 3 (1.00 คะแนน) 
จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบครบถว้นตามท่ีกาํหนดในแผนการตรวจสอบประจาํปี 

3.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจาํปี (0.20 คะแนน) 

3.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการปฏิบติังานหรือการดาํเนินงานครบถว้นตามท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจาํปี (0.40 คะแนน) 
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3.3 เสนอหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรือสัง่การใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะท่ีมีในรายงาน ฯ (0.40 คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี 4 (1.00 คะแนน) 
4.1 มีการวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานหรือการดาํเนินงานไวใ้นรายงาน

ผลการตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 
4.2 มีการวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบติังานหรือการดาํเนินงานไวใ้นรายงาน

ผลการตรวจสอบ (0.30 คะแนน) 
4.3 มีการแสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบติังานหรือการดาํเนินงานให้แก่

ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน) 
 

เงื่อนไข :  
หน่วยงานในส่วนราชการ ใหร้วมถึง หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางท่ีปฏิบติัราชการหรือ 

มีสาํนกังานท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาค 
ทั้งน้ี ใหส่้วนราชการจดัส่งเอกสารขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประเมินผลตามเกณฑต์วัช้ีวดัน้ี

มายงั สาํนกักาํกบัและพฒันาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบญัชีกลาง ดงัน้ี 
 

เอกสารท่ีตอ้งจดัส่ง กาํหนดส่ง 
1. แผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ พร้อมทั้ง  

 เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการประเมินความเส่ียง 
 เพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในเดือนธนัวาคม 2552 

2. แผนการปฏิบติังานในแต่ละเร่ืองตามแผนการตรวจสอบ 
 ประจาํปีท่ีวางไว ้ดงัน้ี 
 2.1) การตรวจสอบดา้นการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบั (อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง) 
 2.2) การตรวจสอบดา้นการปฏิบติังานหรือการดาํเนินงาน 

(อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง)  

ภายในเดือนมีนาคม 2553 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 ยกเวน้ การตรวจสอบท่ีดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน  
 2553 เม่ือเสนอหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
 หรือสัง่การแลว้ ใหจ้ดัส่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 

จดัส่งทนัทีหลงัจากท่ีนาํเสนอ
หวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือสัง่การแลว้ 
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เหตุผล : เพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด 

 เพื่อให้ส่วนราชการมีขอ้มูลการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกาํกบัดูแลการ
ปฏิบติังานขององคก์รให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดในยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ อีกทั้งเป็น
การป้องกนัการทุจริตไดอี้กทางหน่ึง 

 เพื่อใหห้วัหนา้ส่วนราชการไดเ้ห็นถึงความสาํคญัในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน จะเป็นผูด้าํเนินการและจดัเก็บขอ้มูลจากทุกสํานัก/กอง/กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั :  นางประภาดา  สารนุสิต  
                                   ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหน้ีสาธารณะและเงินคงคลงั 
                                   นางจตุพร  วฒิุสาร 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5214 
 
เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5909 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นายปิยะ  ศรีจนัทร์  เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5910 
นางกนกกร  แกว้เขียว เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5911 
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ประเด็นการประเมินผล : การพฒันากฎหมาย 
ตัวช้ีวดัที ่15 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ 
นํา้หนัก : ร้อยละ 2 
คาํอธิบาย :  

ความสําเร็จของการจดัทาํแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการหมายถึงความสําเร็จของส่วนราชการ 
ในการดาํเนินการตามขั้นตอนเพื่อจดัทาํแผนการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขบทบญัญติัของกฎหมายของส่วน
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แลว้เสร็จและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันากฎหมาย 
ระดบักระทรวงหรือคณะกรรมการพฒันากฎหมายของกรมและรัฐมนตรีเจา้สังกดัหรือรัฐมนตรีท่ีกาํกบัดูแล
แลว้แต่กรณี โดยเป็นการยกเลิก ปรับปรุงแกไ้ข บทบญัญติัของกฎหมายท่ีส่วนราชการรักษาการ หรืออยูใ่นความ
รับผดิชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกาํกบัเก่ียวกบัการอนุมติัหรืออนุญาตทั้งท่ีมีใบอนุญาต
และไม่มีใบอนุญาตแต่เป็นการอนุมติัหรืออนุญาตท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่มีความจาํเป็นหรือไม่เหมาะสม เช่น ซํ้ าซอ้นกบั
กฎหมายอ่ืน ลา้สมยัหรือสร้างภาระให้กับผูข้อรับอนุมติัหรือผูข้อรับอนุญาตเกินความจาํเป็น เม่ือเทียบกับ
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนราชการ  โดยการดาํเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 

ระยะท่ี 1 เป็นการจดัทาํแผนพฒันากฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 
ระยะท่ี 2 เป็นการจดัทาํกฎหมายตามแผนพฒันากฎหมายท่ีไดรั้บอนุมติัใหแ้ลว้เสร็จ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554  

ซ่ึงการพฒันากฎหมายของส่วนราชการดงักล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 
พ.ศ. 2553 รวมทั้งสอดคลอ้งกบัคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายดา้นกฎหมายและการยติุธรรมท่ีมี
นโยบายในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีลา้สมยัและเปิดช่องใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบกบั
การพฒันากฎหมายใหเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล  
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ความสําเร็จของการจดัทาํแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

กาํหนดเป็นระดบัขั้นของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 5 ระดบั โดยในแต่ละระดบั
กาํหนดคะแนนและรายละเอียดของขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

ระดับคะแนน คะแนนเต็ม 
ระดบัท่ี 1 1.00 คะแนน 
ระดบัท่ี 2 1.00 คะแนน 
ระดบัท่ี 3 1.50 คะแนน 
ระดบัท่ี 4 1.00 คะแนน 
ระดบัท่ี 5 0.50 คะแนน 
รวม 5.00 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ขั้นตอนที ่ 1  (1.00 คะแนน) ประกอบดว้ย 
1.1 ส่วนราชการ สาํรวจ ตรวจสอบ  และรวบรวมรายช่ือกฎหมายท่ีส่วนราชการ

รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานใน
กาํกบัให้ครบถว้นถูกตอ้ง โดยจาํแนกหมวดหมู่ว่า กฎหมายหลกัฉบบัใดมีอนุบญัญติั
ฉบบัใดบา้ง (0.50 คะแนน) 

1.2 ส่วนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมบทบญัญติัของกฎหมาย
ตามขั้นตอนท่ี 1.1 ท่ีเก่ียวกบัการอนุมติั หรืออนุญาตทั้งท่ีมีใบอนุญาต และไม่มีใบอนุญาตโดย
แยกประเภทของกฎหมายตามลาํดบัชั้น (Hierarchy of Law) พร้อมระบุหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบับทบญัญติั เช่น ตอ้งไดรั้บการพิจารณาร่วมกนัหรือตอ้งไดรั้บการอนุมติัหรือ
อนุญาตร่วมกบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่อยู่ในการบงัคบับญัชา
หรือการกาํกบัดูแล เป็นตน้ ใหค้รบถว้น  (0.50 คะแนน) 

2 ขั้นตอนที ่ 2  (1.00 คะแนน)   
ส่วนราชการ ศึกษา วิเคราะห์บทบญัญติัของกฎหมายตามขั้นตอนท่ี 1.2 ว่ามี

ความถูกตอ้ง ความจาํเป็น  หรือความเหมาะสม  เช่น ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอ่ืนทั้งใน
ระดบัท่ีสูงกวา่หรือในระดบัเดียวกนั ซํ้าซอ้นกบักฎหมายอ่ืน ลา้สมยั หรือสร้างภาระใหก้บั
ผูข้อรับอนุมติั  หรือผูข้อรับอนุญาตเกินความจาํเป็นหรือไม่ เม่ือเทียบกบัประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลกัและประโยชน์ของส่วนราชการ หากเห็นว่าบทบญัญติัของกฎหมาย
ดงักล่าว ไม่ถูกตอ้ง  ไม่มีความจาํเป็นหรือไม่มีความเหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้แลว้ 
ให้เสนอยกเลิกหรือปรับปรุงแกไ้ขแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี หากมีผลงานวิจยัเก่ียวกบับทบญัญติั
ของกฎหมายดงักล่าว ใหส่้วนราชการนาํมาวิเคราะห์ดว้ย ในกรณีบทบญัญติัของกฎหมายท่ี
เสนอขอยกเลิกหรือปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน 
ท่ีไม่อยูใ่นการบงัคบับญัชาหรือ การกาํกบัดูแลใหป้ระสานการดาํเนินการในลกัษณะบูรณาการ 
เช่น ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดาํเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไขบทบญัญติัของ
กฎหมายดงักล่าวต่อไป 

3 ขั้นตอนที ่ 3  (1.50 คะแนน) 
ส่วนราชการนาํผลการดาํเนินการตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 เผยแพร่ใน website 

ของส่วนราชการ  และจดัทาํการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบัของกฎหมาย หรือ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกฎหมาย (Focus Group) โดยใหเ้ป็นการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
ของกฎหมายหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริงเช่น ใชว้ิธีการท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถทราบ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 และแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง หากเป็นการประชุมหรือสัมมนาต้องจัดให้มี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบับทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าว 
ทั้งน้ี ใหส่้วนราชการนาํผลการรับฟังความคิดเห็นดงักล่าวมาวิเคราะห์อยา่งเท่ียงธรรม เพื่อ
จดัทาํแผนพฒันากฎหมายต่อไป 

4 ขั้นตอนที ่ 4  (1.00 คะแนน) 
จดัทาํแผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ  และเสนอแผนพฒันากฎหมาย  

โดยระบุกฎหมายและบทบัญญัติท่ีจะยกเลิก  หรือปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้ งจัดลาํดับ
ความสําคญัและความเร่งด่วนในการยกเลิกหรือปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายกบัแจง้รายช่ือ
กฎหมายท่ีจะดาํเนินการร่างเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุง แก้ไขกฎหมายดงักล่าว โดยระบุ
หลกัการและเหตุผล สรุปสาระสาํคญัเสนอคณะกรรมการพฒันากฎหมายระดบักระทรวง  
พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ในกรณีส่วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีอยู่ใน 
บงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  หรือส่วนราชการไม่สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวงให้นาํแผนพฒันากฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการพฒันากฎหมายของตนให้
ความเห็นชอบ 

5 ขั้นตอนที ่ 5 (0.50 คะแนน) 
นําแผนพัฒนากฎหมายท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันา

กฎหมายระดบักระทรวง  หรือคณะกรรมการพฒันากฎหมายของกรม เสนอรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีท่ีกาํกับดูแลแล้วแต่กรณีอนุมัติ แล้วส่งมาท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

 

เง่ือนไขในการส่งแผนพฒันากฎหมายมาท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนท่ี  5 
 1. ส่วนราชการสงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรีท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการ
ไม่สงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวงท่ีตอ้งส่งแผนพฒันากฎหมายมาท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเอง หาก
จดัส่งแผนพฒันากฎหมายล่าชา้กว่าวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนในขั้นตอนน้ี วนัละ 0.025 
คะแนนต่อวนัทาํการ 
 2. ส่วนราชการระดบักรมท่ีสาํนกังานปลดักระทรวงเป็นผูด้าํเนินการจดัส่งแผนพฒันากฎหมายใหต้อ้งส่ง
แผนพฒันากฎหมายของตนเองใหส้าํนกังานปลดักระทรวงก่อนวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 หากจดัส่งแผนพฒันา
กฎหมายล่าชา้กว่าวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนในขั้นตอนน้ี  0.1  คะแนน  และหากส่งเกิน
กวา่วนัท่ี  30  มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนตามเง่ือนไขในขอ้ 1 ดว้ย 
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หมายเหตุ : 
กรณีส่วนราชการใดไม่มีกฎหมายท่ีจะตอ้งดาํเนินการ ใหแ้จง้ขอยกเวน้การดาํเนินการดงักล่าวต่อสาํนกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ส.ล.ค.) เพื่อพิจารณา หาก ส.ล.ค. พิจารณาแลว้เห็นว่าส่วนราชการไม่มีกฎหมายท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนราชการไม่ตอ้งประเมินผลตามตวัช้ีวดัน้ี ให้นาํนํ้ าหนกัไปรวมไวใ้น
ตวัช้ีวดัท่ี 13 และ 14 ตวัช้ีวดัละร้อยละ 1 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํ
แผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ 

ระดบั สาํเร็จ สาํเร็จ สาํเร็จ 

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
กลุ่มกฎหมายจะเป็นผูด้าํเนินการและจดัเกบ็ขอ้มูล และจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั :  นายธีรเดช  ลิขิตตระกลูวงศ ์ เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5913 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวมณฑาทิพย ์ ชุมทอง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5914 
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มิติที ่4 มิติด้านการพฒันาองค์กร 

ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองค์การ 
ตัวช้ีวดัที ่ 16  ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
นํา้หนัก : ร้อยละ 20 
คาํอธิบาย :  

• การดาํเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐตามตวัช้ีวดัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ท่ีผา่นมา ส่วนราชการไดย้กระดบัคุณภาพการบริหารจดัการตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
(Fundamental Level) จาํนวน 2 หมวด ซ่ึงหน่วยงานดา้นนโยบายไดด้าํเนินการในหมวด 2 (หมวดบงัคบั) และ
หมวดสมคัรใจอีกหน่ึงหมวด สาํหรับหน่วยงานดา้นบริการไดด้าํเนินการในหมวด 3 (หมวดบงัคบั)  และหมวด
สมคัรใจอีกหน่ึงหมวดเช่นกนั 

• สาํหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สาํนกังาน ก.พ.ร. ยงัคงมุ่งเนน้เพื่อผลกัดนัให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงองคก์ารอย่างต่อเน่ือง โดยวดัความสําเร็จของการดาํเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดบัพื้นฐานต่อไป  

• สาระสาํคญัของแนวทางดาํเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 มีความแตกต่างเพียง 2 ประการ ดงัน้ี 

1) ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ของหมวดท่ีดาํเนินการ ส่วนราชการจะเลือกตวัช้ีวดัท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนดให้
แทนการท่ีส่วนราชการเลือกตวัช้ีวดัเอง เน่ืองจาก เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการวดัความสําเร็จและสามารถ
สะทอ้นผลการดาํเนินงานของหมวดนั้น ๆ  ไดอ้ยา่งแทจ้ริง รวมทั้งสามารถผลกัดนัการยกระดบัคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐในภาพรวมได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ยงัเปิดโอกาสสําหรับส่วนราชการท่ีจะกาํหนด
ตวัช้ีวดัเพิ่มเติมได้เอง เพื่อความสอดคลอ้งกับภารกิจบางประเภทท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และส่งเสริมให้เกิด
นวตักรรม 

2) ให้ความสําคญักบัการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการผลกัดนัให้
ดาํเนินการผา่นเกณฑฯ์ ไดอ้ยา่งครบถว้น โดยกาํหนดนํ้ าหนกัเพื่อการ “ซ่อม” ซ่ึงหมายถึง ค่านํ้ าหนกัคะแนนน้ี
จะใชต้รวจประเมินในหมวดท่ีดาํเนินการไปแลว้ หากส่วนราชการใดไม่ผา่นเกณฑฯ์ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะตอ้ง
ดาํเนินการใหผ้า่นเกณฑฯ์ ดงักล่าว สาํหรับส่วนราชการท่ีผา่นเกณฑฯ์อยา่งครบถว้นแลว้จะไดค่้าคะแนนน้ีโดยปริยาย 

• การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้องค์การไดป้รับปรุง
ระบบบริหารจดัการใหไ้ดม้าตรฐานและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ดงันั้น แมใ้นหมวดท่ีส่วนราชการ
ไดด้าํเนินการผา่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแลว้ก็ตาม ส่วนราชการควรให้ความสาํคญักบัการ 
“รักษา” ระบบบริหารจดัการท่ีดีดงักล่าวให้ต่อเน่ือง เพื่อเป็นพื้นฐานสําคญัสําหรับการพฒันาระบบบริหาร
จดัการในขั้น Successful Level  ท่ีจะตอ้งดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป 
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• การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ไดแ้บ่งวิธีการดาํเนินการออกเป็น 2 แนวทางแยกจากกนั
อยา่งชดัเจน กล่าวคือ แนวทางที ่1 เป็นการดาํเนินการตามตวัช้ีวดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ซ่ึงถือว่าเป็น
ภาคบังคับท่ีทุกส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการเพ่ือยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการให้ไดม้าตรฐาน ซ่ึงจะ
กาํหนดวิธีการดาํเนินการตามเอกสารคู่มือคาํอธิบายตัวช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  นอกจากนั้น ส่วนราชการอาจสามารถดาํเนินการตามแนวทางที่ 2  การสมคัรขอรับรางวลั
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงถือว่าเป็นภาคสมัครใจ ทั้งน้ี การดาํเนินการตามแนวทางท่ี 2 น้ีจะอยู่
นอกเหนือจากคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ซ่ึงจะมีหลกัเกณฑแ์ละกลไกท่ีแตกต่างจากแนวทางการดาํเนินการ
ตามตวัช้ีวดั ทั้งน้ี สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดเ้ผยแพร่แนวทางการบริหารรางวลัใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ 

• ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  หมายถึง ความสาํเร็จท่ีส่วน
ราชการนาํเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงเป็นกรอบการประเมินระดบัมาตรฐานสากลไปใชเ้ป็น
กรอบแนวทางในการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทดัฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจดัการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองคก์ารและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการ
ของส่วนราชการสู่ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าสากล 

• แนวทางการดาํเนินการตามตวัช้ีวดัน้ี สาํนกังาน ก.พ.ร. จะจดัทาํเป็นคู่มือซ่ึงมีรายละเอียดสาํหรับ
ส่วนราชการใชใ้นการดาํเนินการ  

• ตวัช้ีวดั “ระดบัความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ” นํ้ าหนัก ร้อยละ 20 
แบ่งออกเป็น 3 ตวัช้ีวดัยอ่ย ดงัน้ี 

 

ตัวช้ีวดั นํา้หนัก (ร้อยละ) 

16.1 ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดบัพื้นฐาน 

12 

16.2 ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมาย
ความสาํเร็จของผลลพัธ์การดาํเนินการของส่วนราชการตามเกณฑคุ์ณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (หมวด 7) 

4 

16.3 ระดบัความสาํเร็จเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการจดัทาํแผนพฒันาองคก์าร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4 

รวม 20 
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ตัวช้ีวดัที ่16.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน 
นํา้หนัก : ร้อยละ 12 
คาํอธิบาย : 

• การดาํเนินการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐานจาํนวน 2 หมวด ซ่ึงแต่
ละหมวดแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 3 ตวัช้ีวดัยอ่ย ดงัน้ี 
 

ตัวช้ีวดั 
นํา้หนัก (ร้อยละ) 

แผนที ่1 แผนที ่2 

16.1.1 ร้อยละของการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน  
(วดักระบวนการในการดาํเนินการพฒันาองคก์ารในหมวดท่ีดาํเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

4 4 

16.1.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ความสาํเร็จของผลลพัธ์ในการดาํเนินการพฒันาองคก์าร 
(วดัผลลพัธ์ของการพฒันาองคก์ารในหมวดท่ีดาํเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 

1 1 

16.1.3 ร้อยละของการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
ในหมวดท่ีส่วนราชการดาํเนินการไม่ผ่านเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552   

1 1 

รวม 12 

 
ตัวช้ีวัดที่ 16.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (วัดกระบวนการใน
การดําเนินการพฒันาองค์การในหมวดทีด่ําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)  
นํา้หนัก : ร้อยละ 8 (นํา้หนักร้อยละ 4 จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย : ส่วนราชการจะดาํเนินการเพ่ือใหผ้า่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐานจาํนวน 
2 หมวด (แผน) ซ่ึงส่วนราชการจะใชแ้ผนพฒันาองคก์ารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนเป็น
เคร่ืองมือในการกาํกบัติดตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สาํนักงาน ก.พ.ร. ได้
กาํหนดหมวดท่ีดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไวด้งัน้ี 

• หมวดภาคบงัคบั : หน่วยงานดา้นนโยบาย หมวด 1 หรือ หมวด 4 
หน่วยงานดา้นบริการ หมวด 1 หรือ หมวด 6   

• หมวดภาคสมคัรใจ : หมวดใดกไ็ดท่ี้ยงัไม่ไดด้าํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
วดัความสาํเร็จของกระบวนการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐานในหมวดท่ี

ดาํเนินการ โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็นดงัน้ี   

การประเมินผล 
นํา้หนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดบัพื้นฐาน 

4 60 70 80 90 100 

ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐดงักล่าวจะมีรายละเอียดในคู่มือคาํอธิบาย
ตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
ตัวช้ีวดัที ่16.1.2   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลพัธ์
ในการดําเนินการพัฒนาองค์การ (วัดผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์การในหมวดท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 
นํา้หนัก : ร้อยละ 2 (นํา้หนักหมวดจํานวนร้อยละ 1 จํานวน 2 หมวด) 
คาํอธิบาย :    

สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดก้าํหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์ในแต่ละหมวดซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัแนะนาํโดยให้ส่วนราชการ
เลือกตวัช้ีวดัดงักล่าวจาํนวน 2 ตวัช้ีวดัเพื่อวดัผลลพัธ์ของการดาํเนินการ (โดยกาํหนดนํ้ าหนกัตวัช้ีวดัละ 0.5) 
ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการวดัความสาํเร็จและสามารถสะทอ้นผลการดาํเนินงานของหมวดนั้น ๆ 
ไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทั้งสามารถผลกัดนัการยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐในภาพรวมไดอ้ยา่งชดัเจน  
แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัเปิดโอกาสสาํหรับส่วนราชการท่ีจะกาํหนดตวัช้ีวดัเพิ่มเติมไดเ้อง เพื่อความสอดคลอ้งกบั
ภารกิจบางประเภทท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม รายละเอียดตวัช้ีวดัผลลพัธ์ดงักล่าวอยูใ่น
คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กรณีท่ีส่วนราชการตอ้งการกาํหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์ตามแผนพฒันาองคก์ารในแต่ละหมวดเพิ่มเติม 
ส่วนราชการสามารถกาํหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์ในแต่ละหมวดเพิ่มเติมได ้จํานวนไม่เกิน 2 ตัวช้ีวัด (นํ้ าหนัก
รวมกนัไม่เกิน 0.2) และกาํหนดให้เลือกตวัช้ีวดัผลลพัธ์แนะนาํอีกจาํนวน 2 ตวัช้ีวดั (โดยกาํหนดนํ้ าหนัก
ตวัช้ีวดัละ 0.4) รวมทั้งส้ินไม่เกิน 4 ตวัช้ีวดั และผลรวมของนํ้ าหนักของทุกตวัช้ีวดัเท่ากบั 1 ทั้งน้ี ตวัช้ีวดั
ผลลพัธ์ท่ีส่วนราชการกาํหนดเพ่ิมเติม ตอ้งเป็นตวัช้ีวดัเชิงปริมาณท่ีสามารถวดัแนวโนม้ผลการดาํเนินการได ้
และเป็นตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นผลลพัธ์การดาํเนินการของหมวดนั้น ๆ (ไม่ใช่วดัผลผลิตหรือกิจกรรม) 
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ตารางและสูตรการคาํนวณสําหรับแผนที ่1 และแผนที ่2 : 

ตัวช้ีวดั (i) 
นํา้หนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกบัร้อยละ              
ของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวดั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงนํา้หนัก 
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

ช่ือแผน................................. 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั Σ (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  เท่ากบั 
     

     Σ (Wi x SMi)                   หรือ                      (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

             Σ Wi                     W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยที ่: 
W หมายถึง นํ้าหนกัความสาํคญัท่ีใหก้บัตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดข้ึน และผลรวมของนํ้าหนกัของทุกตวัช้ีวดั เท่ากบั 1 

SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 
i  หมายถึง ลาํดบัท่ีของตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด ; 1 และ 2 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 
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เงื่อนไข :  
ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ ค่านํ้ าหนกั วิธีการวดั และการประเมินผล ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร.  

กาํหนด สําหรับกรณีท่ีส่วนราชการกาํหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์เพิ่มเติม วิธีการวดั และเกณฑ์การประเมินผล  
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการประเมินผล (KPI Template) ท่ีส่วนราชการกาํหนด สาํหรับค่านํ้าหนกัใหเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนด ซ่ึงไดก้าํหนดไวแ้ลว้ขา้งตน้  

 
ตัวช้ีวดัที ่16.1.3 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน ในหมวดทีส่่วนราชการ
ดําเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   
นํา้หนัก : ร้อยละ 2 (นํา้หนักร้อยละ 1 ต่อ 1 หมวด จํานวน 2 หมวด) 
คําอธิบาย : การดาํเนินการในตวัช้ีวดัยอ่ยน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผลกัดนัให้ส่วนราชการดาํเนินการเพ่ือผา่น
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐานอยา่งครบถว้น ซ่ึงแนวทางดาํเนินการในตวัช้ีวดัยอ่ยน้ีจะมี 
2 แนวทาง  คือ 

• ส่วนราชการท่ีผ่านเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐานในหมวดท่ีดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว้ จะไดค่้าคะแนนน้ีโดยปริยาย โดยจะใชผ้ลการตรวจประเมินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552   

• ส่วนราชการท่ีไม่ผ่านเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐานในหมวดท่ีดาํเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะตอ้งดาํเนินการใหผ้า่นเกณฑฯ์  

ทั้งน้ี  สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจง้ผลยืนยนัให้ส่วนราชการทราบในประเด็นท่ีส่วนราชการไม่ผ่าน
เกณฑฯ์  ภายหลงัการตรวจประเมินรอบ 12 เดือนต่อไป 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
วดัความสําเร็จของการดําเนินการในประเด็นท่ีไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดบัพื้นฐานในหมวดท่ีดาํเนินการ  โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็นดงัน้ี    

การประเมินผล 
นํา้หนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของการผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดบัพื้นฐาน ในหมวดท่ีส่วนราชการดาํเนินการ
ไม่ผา่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

1 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 
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ตัวช้ีวดัที ่16.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลพัธ์
การดําเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน (หมวด 7) 
นํา้หนัก : ร้อยละ 4 
คาํอธิบาย : 

• ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผลลพัธ์ 
การดาํเนินการของส่วนราชการ หมายถึง การวดัความสาํเร็จของผลลพัธ์การดาํเนินการ (หมวด 7) ของส่วน 
ราชการตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน นอกเหนือจากการวดัความสาํเร็จของ 
ผลลพัธ์การดาํเนินการพฒันาองคก์าร 2 หมวด (ตวัช้ีวดัท่ี 11.1.2) 

• สาํหรับตวัช้ีวดัหมวด 7 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นการสะทอ้นผลลพัธ์ของการปรับปรุง
องคก์ารในหมวดท่ีไม่ไดด้าํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใหส่้วนราชการใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการ
ท่ีครอบคลุมทุกหมวด โดยไดก้าํหนดตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัท่ีควรสะทอ้นผลลพัธ์ในแต่ละหมวด ดงัน้ี 
 

หมวด ตัวช้ีวดั 
1 RM 1 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัความสาํเร็จของผลสมัฤทธ์ิของนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดี 
2 RM 2 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง  
3 RM 3 : ร้อยละความสาํเร็จของผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินการ/โครงการท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
4 RM 4.1 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ ตาม  

 พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 RM 4.2 : ระดบัความสาํเร็จของการบูรณาการขอ้มูลสถิติภาครัฐ (stat Xchange)  
 RM 4.3 : ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัความสาํเร็จจากผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินกิจกรรมตาม 

 แผนการจดัการความรู้อยา่งนอ้ย 3 องคค์วามรู้ 
5 RM 5: ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาขีดสมรรถนะตามแผนพฒันาขีดสมรรถนะของ 

บุคลากรหรือแผนพฒันาบุคลากร 
6 RM 6 : จาํนวนกระบวนการท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหผ้ลดาํเนินการดีข้ึน 

 

• จากตวัช้ีวดัดงักล่าว ใหส่้วนราชการเลือกตวัช้ีวดัในหมวดท่ีไม่ไดด้าํเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 จาํนวน 4 หมวด 

• ตวัอย่างการเลือกตวัช้ีวดั เช่น กรมบริการ ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เลือกดาํเนินการ 
หมวด 5 และหมวด 6 ดงันั้น การเลือกตวัช้ีวดัหมวด 7 กรม ก ตอ้งเลือกตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นผลลพัธ์การดาํเนินการ
ในหมวด 1, 2, 3 และหมวด 4 เป็นตน้ ซ่ึงหมายความว่าส่วนราชการจะเลือกตวัช้ีวดัจากตารางดงักล่าวขา้งตน้
ทั้งหมด 6 ตวั คือ RM 1 , RM 2, RM 3, RM 4.1, RM 4.2 และ RM 4.3 เน่ืองจากหมวด 4 ตอ้งเลือกดาํเนินการ 3 ตวัช้ีวดั 



รายละเอียดตวัช้ีวดัเพื่อประกอบคาํรับรองการปฏิบติัราชการสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
65

รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผล และค่านํ้ าหนกัตวัช้ีวดัปรากฏในคู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• การจดัทาํรายงานการประเมินผลสาํเร็จของผลลพัธ์การดาํเนินการ ขอใหส่้วนราชการรายงาน
ผลวา่สามารถดาํเนินการตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 
 

ตารางและสูตรการคาํนวณ : 

ตัวช้ีวดั (i) 
นํา้หนัก

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกบัร้อยละของผลสําเร็จ 
ตามเป้าหมายของตัวช้ีวดั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง 
นํา้หนัก     

 (Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 … … … … … SM2 (W2 x SM2) 

. . … … … … … . . 

. . … … … … … . . 

KPIi Wi … … … … … SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก Σ (Wi x SMi) 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  เท่ากบั 
     

  Σ (Wi x SMi)                      หรือ                    (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

         Σ Wi                       W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยที ่: 
W หมายถึง นํ้าหนกัของตวัช้ีวดัท่ีเลือกเท่ากนัทุกตวั โดยผลรวมของนํ้าหนกัทุกตวัช้ีวดั เท่ากบั 1 
SM หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการเทียบกบัร้อยละของผลสาํเร็จตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 
i  หมายถึง ลาํดบัท่ีของตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดข้ึนตามแนวทางการดาํเนินงาน ; 1, 2,…, i  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 Σ (Wi x SMi) = 1 
2 Σ (Wi x SMi) = 2 
3 Σ (Wi x SMi) = 3 
4 Σ (Wi x SMi) = 4 
5 Σ (Wi x SMi) = 5 
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ตัวช้ีวดัที ่16.3 ระดับความสําเร็จเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักของการจัดทาํแผนพฒันาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
นํา้หนัก : ร้อยละ 4 
คาํอธิบาย  :   

• การจดัทาํแผนพฒันาองคก์าร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ให้ส่วนราชการประเมิน 
องคก์รดว้ยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจดัทาํแผนพฒันาองค์การ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในหมวดท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการตามตวัช้ีวดัของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 

• นอกเหนือจากการดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีแผนพฒันาองคก์าร 2 หมวดแลว้ ส่วนราชการ
ควรพฒันาการบริหารจดัการองคก์ารในหมวดอ่ืน ๆ ควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้เกิดผลลพัทใ์นหมวด 7 ของเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
การพิจารณาระดบัความสําเร็จเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 แบ่งเป็น 

การประเมินผล 
นํา้หนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

16.3.1 ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานลกัษณะ
สาํคญัขององคก์ร (15 คาํถาม) 

1 3 6 9 12 15 

16.3.2 ความครบถว้นของการจดัทาํรายงานการประเมิน
องคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 

1 3 4 5 6 7 

16.3.3 ความครบถว้นของแผนพฒันาองคก์ารประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554* (2แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4      
 

หมายเหตุ :   * เป็นการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารรายหมวด โดยใชแ้นวทางการจดัทาํของปีงบประมาณพ.ศ. 2553  
รวมทั้ง ให้ส่วนราชการคดัเลือกตวัช้ีวดัผลลพัธ์หรือกาํหนดตวัช้ีวดัไดเ้อง รายละเอียดเง่ือนไขปรากฏในคู่มือ
คาํอธิบายตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

* กรณีท่ีส่วนราชการใดยงัไม่ผา่นเกณฑฯ์ บางขอ้ท่ีไดด้าํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ใหจ้ดัทาํแผนพฒันาองคก์าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมมาดว้ย 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 
ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

ระดบั 5 4.5909 N/A 

 

แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 1. สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานกาํกบัและพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐเพื่อใหรั้บผดิชอบในแต่ละกิจกรรมของการดาํเนินการ โดยมีผูแ้ทนจากทุกสาํนกั/กอง/ศูนย/์กลุ่ม เขา้ร่วมเป็น
คณะทาํงาน 

 2. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ จะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลจากคณะทาํงานฯ 
และจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เห็นชอบใหน้าํการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐมาใช ้ตามขอ้เสนอของสาํนกังาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัใหก้ารพฒันาระบบราชการให้
มีประสิทธิภาพและยัง่ยนืต่อไป 

• เพื่อให้ส่วนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินองคก์รดว้ยตนเองเปรียบเทียบกบัการบริหาร
จดัการของส่วนราชการท่ีไดด้าํเนินการอยู่ในปัจจุบนั เพื่อนาํไปสู่การยกระดบัคุณภาพการทาํงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้อยูใ่นระดบัเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 
พ.ศ. 2551-2555 ท่ีมุ่งให้หน่วยงานของรัฐเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปล่ียนแปลงและปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั 1 : คณะทาํงานกาํกบัและพฒันาคุณภาพการบริหาร 
 จดัการภาครัฐ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050  

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางสาวพรทิพย ์ พนัเลิศยอดยิง่   เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5900 
นางสาวสมหญิง  ดาํรงแสง เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5903 
นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร เบอร์ติดต่อ : 0-2265-8050 ต่อ 5902 

หมายเหตุ  :   1  การติดต่อสอบถามรายละเอียดใหป้ระสานกบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 


